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DESTAQUE

PÓVOA ESTÁ A APOSTAR NA MOBILIDADE
O município da Póvoa
de Varzim aderiu às comemorações da semana
Europeia da Mobilidade.
Desde a passada sexta-feira e até esta quinta-feira decorreram cerca
de uma dezena de iniciativas para o público em
geral com o objetivo de
alertar para a necessidade de mudanças de comportamentos em relação
à mobilidade, propondo a
utilização da bicicleta ou
de transportes públicos e
andar a pé como alternativas.
A comemoração teve
por base o Dia Europeu
sem Carros e incluiu os
jogos Passo-Minuto e
Pedalo-Minuto
versus
Automóvel; caminhadas
pelas freguesias, ecovias
e passadiços; uma feira
da mobilidade em frente ao Casino, o concurso
‘Combina e Move-te’, uma
sessão do projeto escolar
‘É Bom pedalar aqui’; passeios de bicicleta pelas ciclovias e desafios para alunos e professores virem a
pedalar para a escola, por
exemplo.

Segue-se a apresentação
do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Póvoa
de Varzim, que vai decorrer
na próxima terça-feira, às
21h, no Museu Municipal.
TESTES MOSTRAM
QUE BICICLETA É
ALTERNATIVA VÁLIDA
A Câmara da Póvoa de
Varzim já deu a conhecer o
resultado dos testes de trânsito que, com apoio de voluntários e das juntas de freguesia, fez na hora de ponta
matinal causada pela ida dos
alunos para as escolas e dos
adultos para os empregos.
Segundo os dados divul-

gados, na cidade as bicicletas
cumpriram os mesmos percursos em menos tempo do
que um carro ou do que um
peão. Detalhando: no trajeto
entre a Mariadeira e a Praça
do Almada, o ciclista demorou 4 minutos, menos 1 do
que o automóvel e menos 7
do que o caminhante; entre a
zona de Montgeron e os Paços do Concelho o carro voltou a perder para a bicicleta,
que cumpriu a distância em
8 minutos, enquanto o veículo elétrico só chegou ao
destino passados 5 minutos,
neste caso com 60 segundos
de vantagem para o voluntário que fez o trajeto a pé.
Nas freguesias envolvidas

na iniciativa, houve equilíbrio entre automóvel e bicicleta e a tendência verificada
na cidade manteve-se apenas
para quem partiu de Aguçadoura a pedalar, que demorou 15 minutos a chegar à
Praça do Almada, menos 4
do que o carro. No entanto, a
situação inverteu-se nos dois
casos de partidas de Navais e
de Terroso, onde o automóvel foi mais rápido, embora
por pouco: demorou 22 minutos a partir da Igreja de
Navais, menos 1 do que a bicicleta, enquanto para fazer
a ligação de Terroso à Praça
do Almada o carro necessitou de 11 minutos, menos 2
do que o ciclista.

Todos os envolvidos tiveram de cumprir as regras
de trânsito e estacionar
devidamente os veículos
na cidade, nos parques ou
lugares de estacionamento
nos arruamentos circundantes à Praça do Almada.
A autarquia entende que os
tempos verificados ajudam
“a quebrar o estigma de
que com automóvel se chega mais rápido ao destino
final das deslocações diárias”, podendo concluir-se
que “na Póvoa de Varzim
as alternativas ao automóvel são competitivas em
termos de tempos de deslocação entre dois pontos de
interesse”.
Pub
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ILUMINAÇÃO DE NATAL ESCAPA A RESTRIÇÕES
A vereação da Câmara
da Póvoa de Varzim foi
informada na passada semana, na reunião do executivo, de um despacho
da presidência que visa
a redução de consumos
energéticos nos edifícios
municipais tendo em conta que está no horizonte o
agravamento dos custos da
fatura.
Aires Pereira deu instruções aos chefes de serviço
sobre algumas das medidas imperativas sobre a
utilização da eletricidade
em salas e em equipamentos de aquecimento, entre
outras situações.
A frota de viaturas camarária que se alimentam
de combustíveis fósseis
vai ser paulatinamente
substituída por veículos
elétricos, haverá recurso
a bicicletas e introduzidos

painéis solares em alguns
imóveis (depois de um estudo sobre a matéria). A ideia,
realçou o edil, é conservar
os valores da atual fatura
(um milhão e 300 mil euros
para iluminação pública e
800 mil euros para edifícios)
para serem evitados cortes
de luz nas ruas.

Aires Pereira garante que
não está em causa a instalação da iluminação de
Natal, mas eventualmente
a sua forma de utilização
em artérias com outra luz
sobreposta. Outra vertente
dos gastos é o gás, que quiçá pode colocar em causa
a manutenção da piscina

olímpica, mas essa é uma
matéria que será alvo de um
estudo.
Ao despacho do autarca
associa-se a entrega à Câmara do Plano Diretor de
Iluminação Pública, elaborado pela Agência de Energia do Porto, com apoio dos
serviços municipais, que fez
um levantamento da iluminação no concelho e propõe algumas medidas para
o futuro, designadamente
um trabalho de substituição
de lâmpadas e outros materiais que vai ser, na medida
do possível, efetuada por
serviços da própria edilidade.
O porta-voz da vereação
socialista, João Trocado,
considera que a maioria
PSD despertou tarde para
o crescimento dos custos
energéticos e, quanto ao
despacho de Aires Pereira,

além de surgir “a reboque da insistência do PS,
é também “insuficiente”,
realçou o vereador.
Todavia, o mercado
energético está tão agitado que a Câmara vai ter
de alterar o procedimento para contratar abastecimento de energia já
que a a EDP e a Endesa,
as duas únicas empresas
fornecedores que foram
ao concurso lançado
pela autarquia, através
da Central de Compras
da Lipor, apresentaram
valores muito acima do
preço-base justificando
que, com a volatilidade
do mercado, não conseguem fazer cálculos seguros a médio prazo. A
edilidade vai agora lançar
um concurso para um
fornecimento num prazo
mais curto.

‘IN PÓVOA’ TEVE NÚMEROS QUE ORGULHAM
80 pessoas com deficiência física, incapacidade ou
dificuldades de mobilidade
puderam usufruir, nesteverão, de banhos de mar
no âmbito do “IN Póvoa –
Praia para Todos”, um projeto de inclusão promovido
pelo Instituto Maria da Paz
Varzim, em parceria com o
município e outras entidades.
No fecho de mais uma
edição do projeto que nasceu em 2016 foi feito o balanço numa sessão com os
colaboradores mais diretos.
A vereadora da Coesão So-

cial, Andrea Silva, elogiou o
envolvimento de 62 voluntários nos meses de julho
e agosto, “que realizaram
582 horas de voluntariado
ao serviço da comunidade”.
Este ano houve um alargamento da área de atuação
a partir de três pontos no
concelho: na cidade, na
Praia Verde; em Aguçadoura, na Praia do Paimó e em
Aver-o-Mar, na Praia da
Fragosa.
Destaca o município poveiro que “para o sucesso
desta iniciativa são determinantes os esforços de

todos os envolvidos, como
é o caso de Augusto Areias,
concessionário da Praia
Verde e do Náutico Bar,

que fez questão de oferecer, com o patrocínio da
Buondi/Nestlé, uma cadeira anfíbia para que o “IN

Póvoa – Praia para Todos”
seja uma realidade cada vez
mais abrangente no concelho”.

PS QUESTIONA VALIDADE DO PLANO CONTRA INCÊNDIOS
Os vereadores do PS não
gostaram de ver, numa
revista de informação, o
nome da Póvoa de Varzim na lista de 68 concelhos que, nesta altura, não
têm atualizados os Planos

Municipais de Defesa da
Floresta contra Incêndios.
João Trocado e Ilda Cadilhe questionaram a maioria
PSD sobre o que se passa
já que consideram o documento importante. A ve-

readora, que foi em tempos
comandante dos bombeiros
locais, entende que o plano
deve estar sempre atualizado até porque o risco existe
e a prevenção deve avançar
fora do tempo quente.

Confrontado, o presidente Aires Pereira disse que
o plano poveiro só não foi
revisto porque o instituto
Nacional da Conservação
da Natureza e Florestas
atrasou-se no envio de do-

cumentação para o município e, por isso, a validade
do documento foi prorrogada por um ano. O plano
está em vigor e deve ser
atualizado até ao final do
ano, estimou o edil.
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CAMISOLA POVEIRA JÁ ESTÁ CERTIFICADA
Foi na noite do passado
dia 9 que a Câmara Municipal organizou a Cerimónia
de Certificação da Camisola
Poveira. O evento presidido
pela vereadora Andrea Silva decorreu em moldes de
sessão aberta a todos, ao ar
livre e em ambiente festivo
no Largo do Passeio Alegre.
Vários momentos musicais
e culturais (com os clássicos do Rancho Poveiro em
destaque) animaram e marcaram o culminar de um caminho iniciado em março
do ano passado “com vista à
proteção do património local imaterial e preservação
da qualidade histórica desta
peça tão simbólica para o
nosso concelho”.
A partir de agora a Camisola Poveira é oficialmente
um produto certificado e
com Indicação Geográfica
Protegida, sendo o primeiro
produto com origem na Póvoa de Varzim a receber este
reconhecimento com vali-

dade internacional. “Agora,
aqui ou em qualquer parte
do mundo, a Camisola Poveira está segura, o seu valor está preservado, a sua
qualidade pode ser atestada
e, mais importante ainda,
a sua origem não pode ser
contestada. É nossa!”, sublinhou Andrea Silva.
A cerimónia foi acompanhada por dezenas de
pessoas que tiveram oportunidade de assistir à homenagem às primeiras quatro
artesãs certificadas do concelho: Ana Cândida Brito,
Anabela (Aurora Luxury
Handmade), Maria Fernanda Barbosa e Fernanda
Costa.
Foi também destacado o
papel desempenhado pelos
elementos da Comissão de
Acompanhamento, Teresa
Costa, em representação
do organismo de certificação
(A.CERTIFICA),
Fernando Gaspar, em representação do Centro de

Formação Profissional para
o Artesanato e Património
(CEARTE), Ricardo Silva,
em representação da União
de Freguesias Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai e Mário Linhares, em representação da equipa responsável

pelo caderno de especificações.
Para juntar à tradição um
rasgo de modernidade, refira-se que a Certificação da
Camisola Poveira comporta
dois novos tipos de etiquetas – uma do Modelo Tradi-

cional (lã grossa, base branca e bordado vermelho e
preto) e outra do Modelo de
Inovação (que abre caminho a peças mais criativas
e a uma reinvenção da arte,
sem desvirtuar as regras de
confeção históricas).
Pub
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FÉ E PROCISSÕES ARRASTAM MULTIDÕES

Nos dois últimos fins de
semana a Póvoa de Varzim
foi palco de dois importantes momentos religiosos.
O mais recente sucedeu
no passado domingo, no
ponto alto da tradicional
Festa de Nossa Senhora
das Dores. Depois da missa solene matinal, à tarde
saiu à rua a grandiosa procissão com três andores e
milhares de devotos atrás,
acompanhada pela fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e
pela Banda Musical da Póvoa de Varzim, enquanto à
noite decorreu o segundo
arraial noturno com a exibição do Rancho Folclóri-

co de Rates e do Grupo ‘As
Tricanas Poveiras’ (o primeiro, no sábado, contou
com o Rancho Folclórico de
Santa Eulália de Beiriz e o
Rancho Caxineiro) no palco
montado em frente à Escola
Eça de Queirós. O programa

encerrou anteontem com o
tradicional beija-mão que
voltou a registar longas filas
de pessoas.
Anteriormente, a 11 deste
mês, saiu novamente a procissão em honra de S. José.
As ruas do bairro norte e do

centro da cidade assistiram
ao desenrolar do cortejo
religioso que integrou os
andores de S. José, do Sagrado Coração de Jesus, de
Nossa Senhora de Fátima,
de Nossa Senhora de Belém e de Nossa Senhora das

Boas-Novas. Além de diversas confrarias, também
participaram os escuteiros
da paróquia, a fanfarra do
agrupamento do CNE de
S.Tiago d’Antas (Famalicão) e a Banda Musical da
Póvoa de Varzim.

PADRE PAULO TERROSO NOMEADO PELO VATICANO
O padre poveiro Paulo
Terroso foi nomeado pelo
Vaticano para integrar o
grupo de especialistas de
todo o mundo que está
a elaborar o documento
para a Etapa Continental
do Sínodo decretado pelo
Papa Francisco para toda

a Igreja. A Arquidiocese de
Braga explicou que o sacerdote natural de Argivai encontra-se com os restantes
selecionados numa estrutura religiosa perto de Roma
a efetuar a redação do documento que conhecerá
ainda uma observação de

outros peritos antes da versão final que deve ser dada a
conhecer ao mundo no final
de outubro ou princípio de
novembro. Esse texto será,
segundo a secretaria do Sínodo, “o instrumento para
continuar a ouvir, dialogar
e discernir a Etapa Conti-

nental do processo sinodal”.
Paulo Alexandre Terroso da
Silva vai fazer 44 anos no
próximo dia 22 de outubro
e foi ordenado em 20 de julho de 2003. É administrador do Diário do Minho e
diretor de comunicação da
Arquidiocese de Braga.

MORREU FUNDADOR DO MAPADI
A Póvoa de Varzim disse
adeus a Aparício Quintas,
que foi o fundador e o presidente (durante mais três
décadas) de uma das principais instituições locais,
o Movimento de Apoio de
Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual.
O atual líder, António
Ramalho, expressou o pe-

sar do MAPADI pelo falecimento no passado dia 6
de alguém que foi decisivo
para o crescimento da entidade, tornando-a num
exemplo nacional e internacional. Refira-se que em
2014, já então com 80 anos,
Aparício Quintas foi agraciado com a Medalha de
Ouro de Reconhecimento

Poveiro tendo, na ocasião,
o presidente da Câmara,
Aires Pereira , justificado
a concessão da distinção:
“Aparício Quintas prestou
um serviço imprescindível à
comunidade através do seu
trabalho no MAPADI. Não
tenho reservas em afirmar
que, sem a sua dedicação, a
Póvoa de Varzim teria uma

instituição que cuidasse de
pessoas com deficiência

intelectual, mas não seria
a obra que hoje existe. No
MAPADI há carinho, dedicação e arrojo, mérito de
Aparício Quintas, que nunca procurou protagonismo,
mas trabalhou apenas em
prol do desenvolvimento
da instituição que dirigiu
durante mais de três décadas”. Na última reunião do
executivo foi aprovado por
unanimidade um voto de
pesar pelo falecimento.
Pub
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ALUNOS CONCRETIZAM PROJETO ‘XEQUE-BIKE’
15 de setembro foi um
dia muito feliz para quatro
alunos da Escola Secundária Rocha Peixoto. O
quarteto de estudantes da
turma 12º D viu concretizado o projeto vencedor
do Orçamento Participativo Jovem de 2021. A autarquia financiou com 21
mil euros a colocação em
prática do “Xeque-bike”,
que conjuga a bicicleta e
o xadrez. A inauguração
oficial contou com a presença em peso do executivo municipal (incluindo
o presidente Aires Perei-

ra) e registou também a
participação de dezenas de
jovens que assistiram à assinatura de protocolo que
titula a doação do equipamento e mobiliário urbano.
A Onda Viva acompanhou a sessão e falou com
os protagonistas, que foram
incentivados a avançar pela
professora Ana Campos.
Miriam Castanho Marques
não escondeu a grande felicidade por ver este sonho
realizado dois anos depois
de ser pensado. Já Pedro
Sousa destacou que o ponto coberto para abrigar as

bicicletas será essencial
nos dias de chuva e poderá atrair novos utilizadores
de meios suaves de mobilidade como também são
as trotinetes. Por sua vez,
Lara da Silva Moreira sublinhou que depois de uma
pedalada até à escola nada
saberá melhor que aproveitar os equipamentos de
ar livre e sala que foram
adquiridos.
Finalmente,
Luís Miguel Santos espera
que mais alunos se juntem
ao grupo e adquiram o
gosto pelas atividades relacionadas com o xadrez.

ESCOLA PROFISSIONAL RECEBE PARECER POSITIVO
O Conselho Municipal
de Educação da Póvoa de
Varzim emitiu um parecer
favorável sobre a criação
de uma Escola Profissional
no município. Essa foi uma
das notas principais de uma
sessão que decorreu esta semana no Salão Nobre dos
Paços do Concelho. Na reunião foi também aprovada
a constituição de um grupo
de trabalho para acompanhamento do processo de

Revisão da Carta Educativa,
assim como reforçado o espírito de colaboração entre
autarquia e Agrupamentos
de Escolas relativamente ao
processo de transferência de
competências na Educação
da Administração Central
para a autarquia poveira.
O edil Aires Pereira voltou a reiterar que este setor
está no centro das preocupações locais, tendo recordado que o investimento

no ensino, nomeadamente
nos equipamentos escolares, já ultrapassa a verba
de 14 milhões de euros nos
últimos anos. Relativamente a algumas estatísticas da
última década que foram
dadas a conhecer, eis alguns
destaques: a Póvoa de Varzim apresenta uma baixa
taxa de abandono escolar
(0,42% abaixo da média
nacional), uma diminuição
do nível global de iliteracia

(menos 28% de pessoas sem
escolaridade mínima), uma
subida de 23% do número

de licenciados e um crescimento de 31% no ensino
secundário.

ANA PAULA MATEUS VENCE CONCURSO LITERÁRIO
A poveira Ana Paula
Mateus, professora na Escola Secundária Eça de
Queirós, foi a vencedora
da 1ª edição do Concurso
Literário “Álvaro Laborinho Lúcio”, anunciou a
Associação dos Antigos
Estudantes da Universidade do Minho (AAEUM).
Esta é “uma iniciativa
bienal que visa promover
a escrita criativa junto de
toda a comunidade da

UM: ex-alunos, estudantes,
docentes e funcionários”.
Foi em Braga que a docente
se licenciou em Ensino de
Português e Francês e tirou
um Mestrado em Teoria da
Literatura – variante de Literaturas Lusófonas – e uma
Pós-Graduação em Gestão
de Biblioteca Escolares.
A poveira, nascida em
1964, conquistou em 2009
o 1º Prémio, na categoria
“Docentes”, no concurso

literário Dar Voz à Poesia,
de âmbito nacional e abrangendo também os países lusófonos, com o poema ‘Um
Punhado de Palavras’. Ana
Paula Mateus foi cronista
do jornal “O Comércio da
Póvoa de Varzim”, colaborou em várias coletâneas e
antologias literárias e, para
além da produção, dedica-se à revisão de textos literários.
Em 2021, ganhou o 2.º

prémio no concurso literário “Prémio Hernâni Cidade” promovido pela Câmara
de Redondo. A sua obra já
publicada inclui: Sete Estórias do Vento Salgado, 1º
Prémio do Concurso Literário Fundação Dr. Luís
Rainha / Correntes D’Escritas (2011); O Guardião
do Silêncio, 2015 (Poética
Edições) e Toda a Água que
Nos Une, 1º Prémio Concurso Literário Fundação

Dr. Luís Rainha / Correntes D’Escritas (2019)”.
Pub
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ESCOLA REQUALIFICADA ALEGRA LAUNDOS

O arranque do ano letivo foi vivido com grande
alegria na Escola Básica
das Machuqueiras. A autarquia escolheu a passada
sexta-feira para inaugurar
as obras de remodelação
e ampliação do estabelecimento de ensino situado
em Laundos. O investimento ascendeu a 1,1 milhões de euros. Na zona
ampliada foram criadas
novas áreas funcionais,
como um salão polivalente
dotado de copa destinado

às atividades desportivas
e refeitório, uma sala de
apoio que funcionará como
biblioteca e várias salas de
trabalho. Ao nível da remodelação, foram renovadas
as salas de aula existentes
e criados espaços complementares às atividades letivas
Depois desta empreitada,
o edil Aires Pereira revelou
que estão já previstas mais
intervenções na Escola Secundária Eça de Queirós,
na Escola Cego do Maio,

na Escola Campo Aberto
de Beiriz e na Escola EB 2,3
de Rates, orçamentadas em
mais de 12 milhões de euros.
Na cerimónia em que
estiveram presentes os alunos e muitos pais, coube ao
Diretor do Agrupamento
de Escolas de Rates, José
Augusto Monteiro, manifestar o seu orgulho pelas
excelentes condições de
aprendizagem que foram
proporcionadas. O evento contou ainda com uma

demonstração de karaté e
um momento musical, organizados pela Associação
de Pais e Amigos das Es-

colas e Jardins de Infância
de Laundos, assim como
uma sessão do projeto “É
Bom Pedalar Aqui”.

ARGIVAI VAI FESTEJAR EMPRESA DE LAUNDOS PROJETA

FATURAR 100 MILHÕES EM 2023

O administrador da empresa ‘A Poveira’ convidou
o executivo municipal a
visitar as instalações localizadas na Zona Industrial de
Laundos. António Cunha
fez um ponto de situação da
fábrica que é atualmente a
maior conserveira nacional.
A autarquia destaca os
mais de 300 colaboradores
atuais e a faturação de mais
de 70 milhões de euros referente apenas a este ano,
sendo a expectativa que ‘A
Poveira’ se torne a primeira
conserveira portuguesa a
ultrapassar os 100 milhões
de euros em 2023 num
crescimento sustentado ao
longo da última década. O
edil Aires Pereira deixou
vincada a satisfação pelo
“contributo decisivo que
esta empresa comporta
para a criação de postos de

trabalho e crescimento económico no concelho”, prevendo-se que este contributo “será ainda maior assim
que se concretizar a prevista
ampliação das atuais instalações”.
A empresa fundada em
1938 tem também apostado
numa expansão da presença em várias cidades inter-

nacionais, como é o caso
de Madrid, Paris, Londres,
Dusseldorf, Reggio Emilia,
Bucareste, Cracóvia e Cidade do Cabo. O autarca
manifestou ainda o regozijo
por ver que a empresa tem
procurado adaptar a oferta
comercial à história e tradição gastronómica poveira.

Pub
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FREGUESIAS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE TERROSO
FESTEJOU 25 ANOS DE NOTÁVEL ATIVIDADE
O Centro Social e Paroquial de Terroso celebrou o
25º aniversário no passado
dia 15. A festa juntou utentes, colaboradores e muitos
amigos da instituição que é
liderada pelo padre Pedro
Amorim. O notável trabalho do sacerdote em prol da
comunidade terrosense foi,
de resto, reconhecido por
Aires Pereira com a oferta
de uma réplica da Lancha
Poveira “Fé em Deus”.
O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim fez
questão de enaltecer o papel meritório que o Padre
Pedro Amorim tem desen-

volvido à frente do Centro
Social e Paroquial de Terroso.
Com o lema “Amar é servir!”, o pároco não escondeu
a felicidade pelo que foi possível alcançar nestes 25 anos
de atividade em Terroso,
tendo destacado o espírito
de fraternidade que incutiu
na fundação da instituição
que acolhe muitas dezenas
de idosos e crianças. Ao
evento festivo associaram-se também o Arcebispo de
Braga, D. José Cordeiro, e o
Arcipreste da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Casado
Neiva.

APREENSÃO DE DROGA EM AVER-O-MAR
A PSP apreendeu mais
de um milhar e meio de
doses de estupefacientes
na madrugada da passada
terça-feira em Aver-o-Mar.

BANDEIRA
ECO-ESCOLAS
CHEGA A
AVER-O-MAR
O ano escolar iniciou-se em Aver-o-Mar com
um motivo de festa para
o agrupamento que também engloba Aguçadoura, Estela e Navais. Pela
primeira vez, a Escola
Básica foi distinguida com
a Bandeira Verde Eco-Escolas 2022. Este galardão
reconhece o bom trabalho
realizado, em linha com a
metodologia Eco-Escolas,
visando uma melhor gestão ambiental do espaço
escolar, a educação para
a sustentabilidade e cidadania e o envolvimento da
comunidade. A novidade
foi recebida com satisfação e alegria numa altura
em que regressaram às aulas os 1175 alunos das várias escolas. Refira-se que
o Agrupamento de Aver-o-Mar tem já todas as
escolas distinguidas com
o prémio Bandeira Azul.

Por volta da 1H40, agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização da
Divisão de Vila do Conde
atuaram na Avenida Nos-

sa Senhora Neve. Foi detido um homem de 22 anos,
distribuidor e residente no
Porto, por ter sido apanhado na posse de 1253 doses

BALASAR VAI
DESFOLHAR

de haxixe e 293 doses de
ecstasy. Ao suspeito de tráfico de droga foi também
apreendida a quantia de 56
euros.
Pub
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OCORRÊNCIAS

PATRÃO JULGADO PELA MORTE DE FUNCIONÁRIO
Vai ser julgado o patrão
que escravizava um cidadão ucraniano na Póvoa
de Varzim e é suspeito de
o matar num crime macabro ocorrido em junho
de 2020. A vítima, de 51
anos, terá sido explorada
ao longo de três anos, segundo o Ministério Público, que refere que Oleg
Bergovenko era frequente-

mente insultado e agredido
por Danny Eusébio, trabalhava sem receber salário
(apenas receberia comida,
tabaco e bebidas alcoólicas)
e vivia numa rulote sem
condições de higiene. Terá
sido exatamente nesse veículo, aparcado num terreno
junto a estufas agrícolas na
freguesia da Estela, que o
homem, sem amigos ou fa-

mília em Portugal, foi alvo
de uma morte cruel, sodomizado violentamente com
um ferro. A mãe, a mulher e
um sócio do arguido ajudaram a levar o corpo do imigrante para casa e tentaram
encenar uma morte natural
com o intuito de enganar as
autoridades.
A investigação da PJ resultou agora na chegada do

caso a julgamento, sendo que Danny Eusébio,
de 43 anos, é acusado de
homicídio
qualificado,
escravidão e profanação
de cadáver. Os restantes
envolvidos também irão
sentar-se do banco dos
réus por terem ajudado na
deslocação do corpo da
vítima, tentando disfarçar
o homicídio.

PREDADOR SEXUAL ACUSADO DE 34 CRIMES
Um pescador de Vila
do Conde vai ter de responder pela prática de
34 crimes, entre os quais
5 de violação, 1 de coação sexual e 4 agravados
por estarem envolvidos
menores em pornografia
(2), aliciamento para fins
sexuais (1) e prostituição
(1). O homem, que segundo o Ministério Público
atuou desde 2019 até ser
detido este ano, é também
arguido por mais 6 crimes

de devassa da vida privada,
4 de coação, 5 de burla, 2
de acesso ilegítimo e 2 de
falsidade informática, além
de crimes de extorsão: 3 na
forma tentada e 1 consumado.
A Procuradoria Geral
Distrital do Porto revela
que o acusado criou perfis falsos em redes sociais
da Internet (nas plataformas “WhatsApp, Snapchat, Discord e Telegram”)
e, fazendo-se passar por

um jogador de futebol famoso e um empresário da
modalidade, iludiu jovens
ou menores com o intuito
de obter fotos de “fotos de
índole sexual”, “vídeos de
nudez” ou “em ato sexual
com terceiros”, justificando que, assim, as vítimas
teriam “ proveito económico ou de outra natureza”.
Mas isso era apenas um engodo já que, na posse desse
material, o homem coagia
as contactadas a manterem

consigo relações sexuais sob
a ameaça de que, caso não o
fizessem, divulgaria as imagens “junto de familiares,
entidade patronal e/ou colegas de trabalho, e/ou publicamente”. Houve também
casos em que, pelo mesmo
meio, obteve 12 250 euros,
um valor que vai também
ser exigido ao pescador. No
processo estão identificadas 13 vítimas, com idades
entre os 13 e os 24 anos,
residentes no Porto, Braga,

Maia, Bombarral, Santa
Maria da Feira, Castelo de
Paiva, Paços de Ferreira,
Vila Nova de Gaia, Santo
Tirso e Seixal.
O agora acusado, com
29 anos, foi detido em
fevereiro pela Polícia Judiciária que, na ocasião,
referiu que o suspeito já
tinha antecedentes pela
prática de crimes semelhantes. Está em prisão
preventiva até ao julgamento.

FOGO AFUNDOU BARCO AO LARGO DA COSTA
Um incêndio num veleiro ao largo da Póvoa de
Varzim causou um grande
susto na tarde do passado dia 10. Ao que conta a
Marinha, o alerta foi dado
às 16h38 pelo Centro de
Coordenação de Busca e
Salvamento Marítimo de
Lisboa que, “em articulação com a Capitania da Póvoa de Varzim, coordenou

o resgate de um tripulante
de um veleiro que navegava
a 4,5 milhas náuticas (cerca
8 quilómetros) a oeste” da
costa poveira.
A Marinha conta que foi
o “veleiro ‘Escapado’, que se
encontrava junto à posição
da embarcação sinistrada”
a alertar para o fogo e para
a necessidade de socorro a
“uma pessoa na água”. Fo-

ram “de imediato ativados
os meios que se encontravam nas proximidades, a
embarcação “Cego do Maio”

da Estação Salva-vidas da
Póvoa de Varzim, a embarcação “SR-28” de Leixões e
a lancha “Praia de Faro” da
Polícia Marítima da Povoa
de Varzim”.
O tripulante “foi resgatado
por volta das 17h, pelo veleiro “Escapado”, tendo sido
posteriormente transportado, em segurança, para terra
pela lancha da Polícia Marí-

tima”. “As restantes embarcações, “Cego do Maio” e
a “SR-28”, permaneceram
no local a combater o incêndio. Contudo a embarcação “Happy Wanderer”
acabou por afundar, numa
zona com 50 metros de
profundidade”, conta a
Marinha. O Comando-local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.
Pub
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POLÍTICA

PSD MOSTRA CRESCIMENTO E APONTA JÁ A 2025
Foi numa sala cheia de
militantes e simpatizantes
que a concelhia poveira
do PSD promoveu um
jantar-convívio. O evento realizou-se na passada
sexta-feira em Balasar e
juntou quase 500 pessoas
no regresso deste tipo de
iniciativas. O novo presidente da comissão política
local, Luís Diamantino,
destacou aos presentes que
o grande desafio dos próximos 3 anos será preparar

o programa para as eleições
autárquicas de 2025, nas
quais deverá ser o candidato à liderança da Câmara da
Póvoa de Varzim, tentando
suceder a Aires Pereira na
liderança do município.
Foi também sublinhado que partido reforçou-se
nos últimos meses com a
entrada de novos filiados,
contando atualmente com
perto de 500 elementos,
praticamente o dobro do
que havia no início do ano.

Luís Diamantino reiterou
ainda a importância das
freguesias na dinâmica do
concelho e pretende que
todas tenham um pólo cultural, recuperando igualmente a ideia que a desagregação das freguesias que
foram unidas é um desígnio
do PSD e que o objetivo
será voltar a ter as 12 independentes em termos administrativos.
Destaque para a presença
do deputado Afonso Olivei-

ra, que foi o candidato derrotado por Luís Diamantino
nas eleições locais de março
passado. Pelo contrário, o
edil Aires Pereira esteve au-

sente por se encontrar na
altura em Viseu ao lado
do líder Luís Montenegro
no Encontro Nacional de
Autarcas.

SÉRGIO HUMBERTO COM AIRES PEREIRA COMO VICE
Aires Pereira, líder da Câmara da Póvoa de Varzim,
vai ser candidato a vice-presidente na lista que Sérgio
Humberto vai levar às eleições para a Distrital do PSD
no próximo sábado, dia 24.
O concorrente à presidência dos sociais democratas do Porto esteve na
noite da passada quarta-feira na concelhia poveira a
explicar o que o fez avançar
e, no final, confirmou a inclusão do autarca local, reconhecendo ainda que ficou
satisfeito com a receção dos

militantes poveiros, que são
liderados por Luís Diamantino.
O também edil trofense
não escondeu que a filosofia
da gestão laranja na autarquia poveira deve também
ser replicada no resto do
distrito.
Sérgio Humberto tem
andado pelos concelhos e
hoje, por exemplo, às 22h,
vai estar no Porto no encerramento deste roteiro que
englobou 17 localidades
numa estratégia de campanha que que aproveitou

para fazer um apelo ao voto
de todos os filiados do PSD.
Em termos de políticas que

defende, Sérgio Humberto
frisou, entre outros aspetos, que não se resigna a

ter como “base [da política
económica e social] ganhar
o salário mínimo”.
Pub
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DIVERSOS

LIONS TEM NOVO PRESIDENTE: RODRIGO MOÇA
O empresário Rodrigo Moça, proprietário da
empresa RCM Etiquetas,
assumiu a presidência do
Lions Clube da Póvoa de
Varzim, o maior do género no nosso país. A cerimónia de transmissão de
funções decorreu na tarde
do passado sábado na sede

da instituição, localizada
no Centro Ocupacional de
Aver-o-Mar. O anterior líder do Conselho Fiscal sucede na presidência a José
Manuel Almeida, que esteve no comando nos últimos
4 anos e passa a ser designado past-presidente. Manuel
Quintas também deixou a

Assembleia Geral, que passa a ser liderada por Sérgio
Cardoso. O Lions Clube vai
a caminhoa de meio século de atividade no concelho poveiro e são várias as
iniciativas solidárias que
realiza ao longo do ano nas
áreas da saúde, educação e
música.

NOVO POSTO DE VACINAÇÃO

Já está a funcionar,
num novo local, o Centro
de Vacinação de Vila do
Conde contra a doença
COVID-19.
As inoculações já não
ocorrem no pavilhão do
Parque de Jogos, mas sim

nas instalações da Santa
Casa da Misericórdia, na
Rua Rainha Dona Leonor.
O equipamento estará
aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 14h e terá
uma capacidade de vacinação diária de 720 pessoas,

podendo o horário ser alterado consoante as necessidades identificadas.
As pessoas são convocadas pelo Serviço Nacional
de Saúde, designadamente
por mensagem escrita para
o telemóvel.

CAVALEIRO ESTREOU-SE NA FEIRA DA MOITA
Foi na noite da passada
sexta-feira que José Santos fez a esperada estreia
como cavaleiro amador
no Festival Taurino da
Feira da Moita.
Nascido e criado em
Vila do Conde, José San-

tos desde sempre teve no
mundo equestre a grande
paixão, sendo formado em
Engenharia
Biomédica,
área a que se dedica profissionalmente há vários anos.
Por ser bem perto de
casa, o vilacondense teve

na Praça de Touros da Póvoa de Varzim o “seu berço”
na tauromaquia, tendo sido
aí que assistiu às primeiras
corridas.
O gosto por esta tradição
levou-o a aceitar o desafio
de participar numa novi-

lhada de promoção que decorreu na importante Feira
da Moita, uma oportunidade que surgiu após ter decido começar a aperfeiçoar a
técnica nesta arte na Academia de Toureio Jorge D’Almeida.

‘É-AQUI-IN-ÓCIO’ CHEIO DE TEATRO NA PÓVOA
Começa amanhã a 13ª
Edição do É-Aqui-in-Ócio,
Festival Internacional de
Teatro promovido pela Associação Varazim Teatro que
vai estar em cena até dia 1 de
outubro. Este ano o evento
constrói-se sob o lema ‘Uma
mesma Origem, Um só Ventre, A nossa Humanidade,
Mulher’, sendo precisamente
a mulher e a sua condição na

sociedade a grande temática.
PROGRAMAÇÃO
Veias de Sal numa Terra
com Lágrimas de Mar [Estreia] - Companhia Certa
Sexta e Sábado, 23 e 24
de Setembro às 21h30 | Domingo, dia 25 às 17h | Cine-Teatro Garrett (atores na
imagem ao lado direito)

Da Voz Humana - Escola
de Mulheres
Biblioteca da Póvoa de
Varzim, dia 26 pelas 18h45.
Mu Mbana
Café Concerto - Cine Teatro Garrett, dia 26 pelas 22h.
Mater - Teatro Livre
Cine Teatro Garrett, dia
27 pelas 21h30.
Mujer Destejida
Junto ao Monumento
Pub

Evocação da Lota - Homenagem às mulheres do Mar,
dia 28 pelas 19h30.
Libre Coma Os Paxaros Teatro do Atlántico
Cine Teatro Garrett, dia
28 pelas 21h30.
Antígona 3 por 3,5 -

Companhia de Chapitô
Cine Teatro Garrett, dia 1
pelas 18h30.
Eu Fêmea - Teatro do
Mar
Peep Show - Praça do Almada, 1 de outubro pelas
21h30, 22h e 22h30.
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REGIÃO

DESPORTO EQUESTRE PROJETA ESPOSENDE
Esposende e o Clube Hípico do Norte foram palco
da primeira edição de um
evento nacional de categoria superior. O Concurso de
Saltos Nacional – A decorreu no passado fim de semana novamente com uma
forte adesão da comunidade equestre. O evento surgiu na sequência da 4.ª edição do Concurso de Saltos
Internacional, que decorreu
no anterior fim de semana,
numa prova em que marcaram presença 250 conjuntos
e 750 profissionais de 11 nacionalidades.
Realça a autarquia que
“o Clube Hípico do Norte
proporcionou aos cavaleiros profissionais uma experiência competitiva de excelência, tanto no aspeto da
participação e performance
desportivas, como na hospitalidade com que a cidade
de Esposende acarinhou o
evento, os participantes e
familiares, dando um signi-

ficado especial ao contexto
desportivo”.
O edil Benjamim Pereira
não escondeu a satisfação
pelo “sucesso e a consolidação do CSI Esposende como
um evento importante para
o concelho e com um forte impacto para a economia local e na projeção do
território e da imagem de
Esposende como destino
equestre turístico e desportivo”. A Federação Equestre Portuguesa definiu este
como “um dos melhores
concursos dos últimos anos

realizados em Portugal”.
AJUDA AOS
BOMBEIROS DE FÃO
O Executivo Municipal
aprovou, na reunião do passado dia 15, a atribuição de
um apoio, no valor de 20
mil euros, à Benemérita Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Fão, para comparticipação
dos custos das obras de remodelação e requalificação
do quartel da corporação.
Esta verba suporta, ainda, a

aquisição de equipamento
para apetrechar o veículo
de desencarceramento da
corporação.
Esta ajuda decorre das
necessidades manifestadas
pela corporação de Fão,
na preparação para o exercício das incumbências
de socorro às populações.
Atendendo à falta de apoio
e ausência de programas
de financiamento, o Município de Esposende entendeu comparticipar na
requalificação do quartel e
contribuir para a aquisição
de material imprescindível
para o socorro da comuni-

dade.
Recorde-se que a autarquia tem aumentado o
apoio às corporações de
bombeiros do concelho,
tendo decidido, em março
passado, fixar em 20 mil euros o subsídio anual que era
de 17 500 euros.
“Os bombeiros voluntários são elementos indispensáveis e preponderantes
no contexto da proteção
civil concelhia, nomeadamente na prevenção, proteção e socorro e reposição
da normalidade da vida das
pessoas em áreas afetadas
por acidentes e catástrofes.
Enquanto autoridade máxima na coordenação de operações de Proteção Civil, a
Câmara Municipal vê nas
corporações de bombeiros
o seu principal aliado, na
identificação e prevenção
de riscos, mas também na
operacionalidade de meios”,
destaco o edil Benjamim
Pereira.

‘A TUA AMBIÇÃO LEVA-TE ONDE QUISERES’: CA LANÇA
CAMPANHA PARA JOVENS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES
O Crédito Agrícola lança uma nova campanha
CA Empreendedores que
tem como objetivo potenciar o desenvolvimento e
a dinamização do crescimento de negócios locais.
“A tua ambição leva-te
onde quiseres” é o mote
da campanha que coloca
o CA como o parceiro de
excelência para apoiar os

jovens empresários e empreendedores no desenvolvimento e crescimento dos

seus negócios, independentemente do setor de actividade onde atuam.
A campanha apresenta condições especiais no
acesso ao financiamento
que permitem aceder a soluções mais favoráveis, independentemente do setor
de atividade ou finalidade
do negócio, assim como na
gestão do dia-a-dia atra-

vés de soluções especiais
de tesouraria. São também
disponibilizadas soluções
de leasing para o financiamento de bens móveis e
imóveis.
A pensar nos jovens empreendedores e empresários
quem têm projetos no setor
agrícola, o CA disponibiliza
a linha Agronegócios FEI
(Fundo Europeu de Inves-

timento) com o objetivo
de melhorar condições de
acesso ao financiamento
– taxas de juro atrativas e
prazos de financiamento
mais longos (até 15 anos).
A campanha CA Empreendedores prevê ainda
soluções de Proteção Vida
e Não Vida adaptadas às
especificidades de cada
negócio.
Pub
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VILA DO CONDE

MELHORES ESTUDANTES FORAM PREMIADOS NA
SEMANA DA EDUCAÇÃO QUE FECHOU A CAMINHAR
O Teatro Municipal
acolheu, no passado dia
11, a cerimónia de entrega
do Prémio Escolar Municipal aos melhores alunos
dos estabelecimentos de
ensino do concelho nos
anos letivos 2020/2021 e
2021/2022.
O edil Vítor Costa
enalteceu a dedicação
dos alunos premiados e
o trabalho desenvolvido
pelas escolas locais, reconhecendo também o trabalho de todos os agentes
da comunidade educativa,
assim como a dedicação
das famílias e dos autarcas
de freguesia, em prol de

um ensino de excelência em
Vila do Conde.
A sessão contou ainda
com um momento cultural promovido pelas alunas
Sofia Tomé e Margarida

Rodrigues do Conservatório de Música de Vila do
Conde.
A cerimónia de entrega
do Prémio Escolar Municipal integrou as iniciativas

promovidas no âmbito da
1ª Semana de Educação.
Na passada sexta-feira,
os Jardins do centro de
Memória acolheram a
Receção à Comunidade
Educativa e no dia seguinte realizou-se uma
caminhada para as famílias. “Juntos construímos
Futuros” foi o lema desse
evento que marcou o encerramento das atividades no Parque da Cidade,
onde também teve lugar
um almoço convívio com
espaço de insufláveis pinturas faciais e modelagem
de balões para os mais
novos.

CAMPEÕES NACIONAIS DO FLUVIAL HOMENAGEADOS
A equipa de Canoagem
de Mar do Fluvial Vilacondense, que recentemente
conquistou o inédito título
de Campeã Nacional por
equipas, foi recebida nos
Paços do Concelho pelo
presidente da Câmara. Vítor Costa fez questão de
felicitar pessoalmente os
atletas, a equipa técnica e
a direção do clube, enaltecendo o trabalho que tem
sido desenvolvido e que “a
conquista deste título é prova da força e da garra dos
canoístas vilacondenses”.
Os elementos da comitiva foram homenageados

com uma lembrança e
uma medalha comemorativa pela conquista deste
feito histórico. As palavras e o gesto da autarquia
foram naturalmente apreciadas pelo presidente Rui
Paquete. Recorde-se que,
além do triunfo coletivo,
vários atletas sagraram-se igualmente campeões
nacionais: Rodrigo Santos
e Henrique Oliveira em
SS2 Sénior, Tiago Cunha
e Francisco Faria em SS2
Júnior, Joana Sousa em
SS1 Sénior Feminino e
José Carmo em SS1 Master C Masculino.

BOMBEIROS COM SEGUNDA EIP

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde apresentou a segunda
Equipa de Intervenção
Permanente constituída
pelos operacionais Francisco Ferreira, Ricardo
Oliveira, Rúben Monteiro, António Rodrigues e

Paula Azevedo. A entrada
ao serviço da EIP foi assinalada por uma cerimónia
no quartel com a presença
do presidente da Câmara,
Vítor Costa; do Comandante Operacional Distrital
do Porto, Albano Teixeira e
do líder da direção, Renato
Lapa.

A corporação anseia que
desta forma possa ser reforçada a “sua capacidade de
resposta”. A constituição de
equipas EIP resulta de uma
candidatura em que metade
do esforço financeiro é assegurado pela Administração
Central e o restante pela autarquia.
Pub
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VILA DO CONDE

CÂMARA ALERTOU PARA PRAGA NO RIO AVE
A praga de “jacintos-de-água” (nome científico:
“Eichhornia
crassipes”)
que assolou o rio Ave nos
últimos dias está a preocupar a Câmara de Vila
do Conde. Esta receia os
efeitos para a população
de uma eventual “proliferação de insetos vetores
de doenças”, mas também
os “prejuízos para o turismo” com o “arrastamento”
para as praias do concelho
de “quantidades significativas” de espécies degradadas. Isto para além de
“potenciais impactos na
navegação, no uso recreativo e na prática de desportos aquáticos, na qualidade
da água e nos ecossistemas”.
A autarquia já alertou a
“entidade responsável”, a
Administração da Região
Hidrográfica do Norte, um
organismo desconcentrado da Agência Portuguesa
da Ambiente que, conjuntamente com a “Unidade de Saúde Pública do
Agrupamento dos Centros
de Saúde da Póvoa / Vila
do Conde”, tem realizado
análises às águas da zona
de recreio e de lazer de
Azurara, no Rio Ave, através do Programa de Vigilância das Águas Balneares
e do Programa Bandeira
Azul.
Os jacintos-de-águia estão numa lista da União
Europeia de plantas que
“causam grande preocupação” por se tratarem de
uma espécie invasora (é
originária da América do
Sul), logo sem um adequa-

ção da Câmara ao nível de
pintura, soalho e instalação
elétrica”, mas que necessita
de “trabalhos de conservação e restauro do retábulo
em talha dourada, datado
de 1743”.
PEDIDA MAIS
JUSTIÇA PARA
O TRIBUNAL LOCAL

do equilíbrio com predadores.
EDIL QUER MAIS
OBRAS EM IGREJAS
A Diretora da Cultura
do Norte esteve em Vila do
Conde a ver as obras que
decorrem na Igreja Matriz.
Laura Castro foi convidada
pelo presidente da Câmara,
que esteve acompanhado
do prior, Paulo César Dias,
tendo dado a conhecer o
andamento da empreitada

no Monumento Nacional.
Vítor Costa aproveitou também para mostrar o estado
da Igreja de Santa Clara que
também precisa de uma
empreitada de recuperação
de estruturas. “Estão a ser
desenvolvidos esforços com
vista à realização de profundos trabalhos de conservação e restauro”, garante a
autarquia, acrescentando
que o edil levou ainda Laura
Castro até à Capela de Santa Catarina, um imóvel que
“foi alvo de uma interven-

Vítor Costa aproveitou a
sessão de apresentação de
cumprimentos à juiz-presidente da Comarca do Porto para lembrar a Ausenda
Gonçalves que Vila do Conde ainda espera a instalação
de uma instância criminal
como está previsto, desde
2014, no mapa judicial oficial. Recorda a autarquia
que tal só não foi concretizado por “falta de condições”
do edifício vilacondense do
Palácio da Justiça.
O edil garantiu à desembargadora que tem “o firme
propósito” de tudo fazer
para que a referida valência
seja uma realidade, uma vez
que se trata de um “legítimo
anseio” da comunidade jurídica local.

DECISÕES NO
ÂMBITO DA
PROTEÇÃO CIVIL
O Centro de Juventude
foi palco da reunião da
Comissão Municipal de
Proteção Civil de Vila do
Conde. Esta foi presidida pelo edil Vítor Costa e
contou com as presenças
da Vereadora Carla Peixoto, dos membros e convidados da entidade. Depois
de aprovado o Regimento
de funcionamento da Comissão, o presidente da
Câmara agradeceu a todos
aqueles que participaram
na discussão pública do
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e
passou uma mensagem de
esperança pela desativação
do Plano Municipal de
Emergência de Proteção
Civil, no âmbito da pandemia. Na sessão foi ainda submetida à aprovação
da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção
Civil das Medidas de Autoproteção relativas aos estabelecimentos de ensino
público de Vila do Conde.

EM TOUGUINHA JÁ SE JOGAM MODALIDADES DE PRAIA
O Parque de Jogos de
Touguinha passou a contar com uma nova valência. Um espaço com areia
de dimensões oficiais está
disponível à populaçãoi
para a prática de modalidades como o voleibol de
praia, o futevólei e o ténis
de praia. A inauguração
contou com a presença
do presidente da Câmara

Municipal, Vítor Costa, e
da presidente da União de
Freguesias de Touguinha
e Touguinhó, Inês Faria. O
complexo desportivo sai valorizado desta intervenção
que passou a estar oficialmente disponível ao público
após uma festa que incluiu
muita música e animação
no final do dia do passado
sábado.
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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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PRÓXIMO
NOSSO

ESCOLHA PRODUTOS
QUE CULTIVAM A NOSSA
ECONOMIA LOCAL

Num mundo em que quase tudo é global e mais do mesmo, sabe bem saber que temos produtos que são mesmo daqui, dos
nossos. Sabe bem trazer para casa cenouras que cheiram a cenoura, pão que sabe a tradição e artesanato feito pelas mesmas
mãos que nos dão o troco. Produtos que sabem bem porque nos aproximam das nossas raízes e geram valor para os nossos,
porque são de mercados Aqui da Terra. Saiba mais em aquidaterra.pt
MUNICÍPIOS
AQUI DA TERRA

· MAIA · MATOSINHOS · PÓVOA DE VARZIM · SANTO TIRSO · TROFA · VILA DO CONDE
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LOBOS DO MAR NAVEGAM EM ONDA VITORIOSA
Na série A da Liga 3 e também na Taça de Portugal, os
Lobos do Mar atravessam
uma fase positiva, conquistando vitórias que estão a
empolgar a massa adepta.
Na primeira eliminatória da Taça, os poveiros sofreram a bom sofrer para
vencer o Vila Meã, clube
de divisão inferior. Alguma
apatia geral e a falta de inspiração dos atacantes permitiram aos forasteiros levar
o jogo para prolongamento.
Aí, quase acontecia a surpresa, já que o Varzim ficou em
desvantagem nos primeiros
minutos. A resposta chegou
tarde, mas inteiramente justa, através de um herói improvável. Bonilla, o central
colombiano que foi titular,
chamou a si o título de goleador de serviço e apontou
os dois tentos da reviravolta.
O Varzim conseguiu o passaporte para a segunda eliminatória e irá defrontar o
Feirense da II Liga. Um jogo
ainda sem estádio definido,
a realizar a 1 de outubro,
já que o relvado do recinto
varzinista só deverá ser utilizado nos finais do próximo
mês.
Para o campeonato, os
varzinistas somaram nova
vitória e desfizeram o quarteto de líderes. Novamente
tendo como casa o estádio
do Fão, os alvinegros, fortemente apoiados, conseguiram o triunfo mais robusto

até ao momento. Bastaram
pouco mais de 12 minutos
para que Léo Teixeira abrisse as hostilidades, com um
golo de belo efeito. Curiosamente, a partir desta vantagem, os Lobos do Mar desapareceram do jogo e foi o
Felgueiras quem esteve mais
perto de empatar. O intervalo foi “remédio santo”, até
porque a equipa reapareceu

rejuvenescida pelas 3 alterações do técnico Tiago Margarido. Bastaram 5 minutos
para que Léo Teixeira roubasse a bola a um adversário
e depois assistiu Rui Areias
para este ampliar a vantagem. Daí ao resultado final
foi novamente uma questão
de minutos, agora com Joãozinho a fechar as contas ao
concretizar uma bela jogada

coletiva. Foi uma vitória por
3x0 e que valeu 3 pontos,
mantendo o Varzim a liderança, agora apenas tendo
o Lank Vilaverdense como
parceiro no topo da tabela
com 10 pontos em quatro
jornadas. O regresso da Liga
3 só vai suceder a 8 de outubro com uma difícil deslocação ao reduto da Sanjoanense.

velocidade. O Varzim quer
chegar no final na frente do
pelotão . Se assim for é porque atingimos os objetivos
que nos propusemos. Temos
uma massa adepta fantástica
e que é apaixonada pelo clube, só temos que lhes retribuir dentro de campo.”

TIAGO MARGARIDO,
TREINADOR REATIVO

Foi marcada para 30 de
setembro a Assembleia Geral do Varzim para votação
das contas do clube da passada época desportiva, ou
seja, entradas e saídas de
dinheiro entre 1 de julho de
2021 e 30 de junho passado,
mas também vai à sessão o
escrutínio sobre o orçamento para a época que está em
curso. Na convocatória para
a reunião magna, que vai
decorrer no Auditório Municipal, a partir das 21h, o
presidente Moura Gonçalves
incluiu ainda a apresentação
e apreciação do relatório de
contas da Sociedade Desportiva Unipessoal que gere
o futebol profissional. Haverá ainda um ponto específico para que a SDUQ possa
informar os sócios sobre as
atividades que pretende desenvolver na atual temporada e, para finalizar, a será
feita a eleição, sob proposta
da Direção, dos dez sócios
que vão integrar o Conselho
Varzinista.

O jovem técnico alvinegro, de apenas 33 anos, tem
demonstrado grande assertividade na forma como analisa os jogos. Em todos eles,
foi sempre um treinador que
não temeu tomar decisões
que outros poderiam achar
precipitadas, numa mensagem clara aos seus pupilos
que o que é para fazer é na
hora certa. Quem se distrair
ou deslumbrar, sabe que há
companheiros no banco que
serão opções a ser rentabilizadas pela equipa técnica.
Num campeonato tão equilibrado e, sobretudo, tão disputado, reagir em tempo útil
aos acontecimentos é dar
um passo em frente rumo
aos sucesso. Tiago Margarido tem demonstrado equilíbrio emocional e clarividência num discurso que prima
pela racionalidade. Como o
próprio afirma “esta é uma
prova de maratona e não de

CONTAS VÃO
SER APRESENTADAS

‘O CÉU E O INFERNO’ PARA POVEIROS NO DISTRITAL
Não está a começar
nada bem a época para a
equipa B do Varzim que
somou mais uma derrota
na Divisão de Elite Pró-Nacional do Distrital da
Associação de Futebol do
Porto. Os poveiros perderam por 2-0 na casa do
Maia Lidador e ainda não

conseguiram pontuar no
campeonato. Na próxima
ronda, a quarta, os pupilos
de Francisco Tobias recebem o Foz.
Na divisão mais abaixo, a
de Honra, o Balasar fez bem
melhor e trouxe para casa
um precioso triunfo por 1-0
obtido no reduto da equipa

B do Pedras Rubras. Com
três jornadas já feitas, o
emblema balasarense tem
acumulados seis pontos e
segue no terceiro posto da
classificação a par com o
segundo. A próxima partida será no Complexo Lino
Araújo frente ao Leverense.
Pub
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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO
REUNIU A FAMÍLIA NOS SEUS 110 ANOS

A apresentação do projeto de construção da academia da Associação de
Futebol do Porto marcou a
cerimónia que assinalou os
110 anos da maior associação de futebol de Portugal,
que decorreu este sábado,
na Alfândega do Porto.
José Neves apontou a um
projeto que não será mais
do que “o reforço da nossa
identidade”, que ainda não
foi edificado, mas que já
vem suscitando a curiosidade de vários quadrantes,
antes de sublinhar que esta
é uma Associação de Futebol do Porto “ao serviço do
futebol, do futsal e do futebol de praia, com dimensão europeia e mundial”.
No discurso que encerrou a cerimónica, José
Neves lembrou o esforço e
a dedicação de todos quantos vêm servindo a Associação de Futebol do Porto,
sublinhando a necessidade
das “raizes”, que sustentam “a grande indústria do
futebol” beneficiarem de
mais recursos e melhores
apoios para que os clubes
da AF Porto continuem a
desenvolver a prática e desenvolvimento do futebol a
todos os níveis.
Como não podia deixar
de ser, José Neves focou
ainda as grandes dificulda-

des por todos atravessadas
durante a pandemia, que
marcou mais de um ano da
sua presidência, sublinhando o esforço de todos para
“prestar o melhor serviço
aos nossos filiados”, destacando a ajuda financeira
“considerável”, que culminou com o programa do
Governo “Reativar Desporto”. José Neves não esqueceu o apoio da Federação
Portuguesa de Futebol nesse
período, nem o apoio dos
municípios, “fundamentais
no apoio aos clubes”, tudo
para não deixar pelo caminho nenhum clube.
Perante cerca de 650 convidados e inúmeras personalidades como João Paulo
Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto; D. Manuel da Silva
Rodrigues Linda, bispo do
Porto; Fernando Gomes,
presidente da Federação
Portuguesa de Futebol; os
18 municípios do distrito
do Porto representados por
presidentes e vereadores;
Vítor Pataco, presidente do
Instituto Português do Desporto e da Juventude; José
Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico
de Portugal; José Pereira,
presidente da Associação
Nacional de Treinadores
de Futebol, entre muitos

outros, o presidente da Associação do Porto destacou
a evolução do futebol feminino que, nos últimos anos
triplicou as suas inscrições e
conta atualmente 1800 atletas nos mais diversos escalões.
José Neves apontou ainda a uma Associção de Futebol do Porto virada “para
a inovação, o investimento
em tecnologia digital, mas
também na formação de dirigentes, treinadores e colaboradores, infraestruturas e
equipamentos”.
Pouco antes do discurso
do presidente da Associação de Futebol do Porto, os
dirigentes de 10 clubes filiados receberam um troféu
pelos respetivos centenários
alcançados na última década. Os árbitros Artur Soares
Dias, Rui Licínio e Paulo
Soares, da (AF Coimbra) receberam o prémio “Mérito
Olímpico”. Carlos Carvalho
e Domingos Santos foram
distinguidos com o prémio
“Dedicação”, pelos anos de
serviço na Associação de
Futebol do Porto. Mas também Lourenço Pinto homenageado pelos 13 anos dedicados à mesma instituição.
Fernando Gomes recebeu
das mãos de José Neves o
prémio “Prestígio e Excelência”. Por entregar a Pinto

da Costa – ausente por causa do jogo com o Desportivo de Chaves que coincidiu
com a gala – ficou o Galardão de Ouro, que será em
data a anunciar na sede da
Associação de Futebol do
Porto.
“DESEJO QUE JOSÉ
MANUEL NEVES CONTINUE A MANTER A AFP
NUM PATAMAR DE EXCELÊNCIA”
A gala da AF Porto ficou
marcada pelo prémio “prestígio e excelência”, que o
presidente José Manuel Neves entrou a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol,
que agradeceu a distinção e
usou da palavra breves instantes para destacar o trabalho desenvolvido na maior
associação do país.
“Nos 110 anos da Associação de Futebol do Porto,
saúdo os dois clubes fundadores [FC Porto e Leixões
SC]. Mas também todos
os que ao longo destes 110
anos, dirigentes e órgãos
sociais, colaboradores e os
quatro últimos presidentes
da desta instituição, Sardoeira Pinto, Adriano Pinto,
Lourenço Pinto e José Neves, que tanto trabalharam
para tornar a Associação de

Futebol do Porto na maior
associação de futebol do
pais. Foi todo esse trabalho
feito com clubes e autarquias, que conseguiu elevar a Associação de Futebol do Porto a um patamar
de excelência”, sublinhou
o presidente da Federação
Portuguesa de Futebol.
Fernando Gomes formulou ainda o desejo de
ver José Manuel Neves
“conseguir aglutinar clubes
e municípios para continuar a manter a Associação de Futebol do Porto
num patamar de excelência”, salientando a importância que terá, no futuro,
a academia a edificar junto
à Prelada. “Estive recentemente na assinatura do
contrato para a construção
da academia da Associação
de Futebol do Porto e gostava de sublinhar que as infraestruturas são essenciais
e um dos problemas para
quem procura desenvolver a prática desportiva em
Portugal. Desejamos que
este seja um aspeto determinante para a prática do
futebol e apelo ao Estado,
na pessoa do senhor Secretário de Estado aqui presente, João Paulo Correia,
para que continue a ajudar
os nossos clubes”, vincou
Fernando Gomes.
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RIO AVE PERTO DA VITÓRIA EM BARCELOS
O Rio Ave trouxe um
empate amargo do terreno
do Gil Vicente em desafio da sétima jornada da I
Liga. A partida realizada
em Barcelos na tarde do
passado sábado terminou
com uma igualdade a duas
bolas. Guga (45’) e Aziz
(71’) marcaram os golos
que garantiram uma vantagem inicial dos pupilos
de Luís Freire, tendo Fran
Navarro (80’) reduzido
ainda antes de Guga (83’)
ser expulso e depois foi
Murilo (96’) a estabelecer
o empate para os gilistas
já aos 96 minutos. O técnico rioavista lamentou as
várias contrariedades que
levaram o Rio Ave a não
ir além do empate, apontando que a expulsão do
capitão, os problemas físicos de alguns jogadores
e um lance polémico nos

pa principal verde e branca,
enquanto Baeza e Boateng
foram titulares) no terceiro
empate alcançado fora de
casa. O Rio Ave passou a somar 6 pontos e segue no 13º
lugar da tabela. O campeonato vai agora parar uma
semana para os jogos da seleção nacional e regressa a
2 de outubro com a receção
dos vilacondenses ao Santa
Clara.
COSTINHA
NOS SUB-21

descontos (alegada agressão
a Fábio Ronaldo que colocou a equipa com 9) acabaram por possibilitar que
os gilistas igualassem. Por
isso mesmo, o técnico rioavista mostrou a insatisfação
no final pela perda de dois
pontos.

Apesar do que se passou,
Luís Freire agradeceu o
apoio dos adeptos e reconheceu que o desafio teve
a virtude de permitir dar
minutos a vários reforços
(Patrick William, Josué e
Samaris cumpriram os primeiros minutos pela equi-

GD ÁRVORE COMEÇA ÉPOCA
COM CONQUISTA DE TROFÉU
O Grupo Desportivo de
Árvore conquistou a Supertaça da Associação de
Futebol Amador de Vila
do Conde ao derrotar o
Bagunte por 2-1. A partida decisiva ocorreu em
Aveleda e, como habitualmente, foi o primeiro troféu da temporada, abrindo portas ao campeonato

que terá a primeira jornada
já no próximo fim de semana com os seguintes jogos: Mindelo x Touguinha;
Retorta x Malta; Aveleda
Xx Arcos; Vila Chã x Gião;
Árvore x Fornelo; Fajozes x
Vairão; Labruge x Tougues e
Bagunte x Macieira, folgando o Rio Mau.
Na Póvoa de Varzim, a

Supertaça vai decorrer somente no primeiro fim de
semana de outubro com
os seguintes jogos: Rates x
Amorim, em seniores; Argivai x Beiriz, em juvenis;
Rates x Leões da Lapa, em
iniciados; Regufe x Navais,
em escolinhas; e Navais x
Leões da lapa, em femininos.

O Rio Ave manifestou o
regozijo pelo facto do lateral direito Costinha estar na
lista de convocados para a
seleção nacional de sub-21
que, no próximo sábado,
na Covilhã, vai defrontar
a Geórgia numa partida
preparação para o Europeu 2023 da categoria. Re-

fira-se que nos eleitos de
Rui Jorge está também o
médio José Carlos, que
o Varzim emprestou ao
Vitória Sport Clube. Para
Costinha será um regresso a um ambiente que
conhece bem porque o
atleta natural de Balazar,
na Póvoa de Varzim, já
passou, num passado recente, pelos sub-18 (oito
internacionalizações),
sub-19 (22) e sub-20 (4).
Agora sobe mais um patamar, a antecâmara para a
equipa principal.
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PÓVOA FUTSAL / VARZIM PRONTO PARA A ESTREIA
A equipa do Póvoa Futsal / Varzim está em contagem decrescente para a
estreia na série A do campeonato nacional da 2ª divisão.
Numa época em que vai
ter o Pavilhão da Escola
Eça de Queirós como casa,
os comandados de André
Crud
apresentaram-se
aos adeptos contra o CS
S.João, uma equipa oriunda de Coimbra. Mesmo
sofrendo primeiro, os poveiros foram dominadores nos vários aspetos do
jogo e acabaram por vencer com 2 golos de Nuno
Barbosa e outros tantos de
César Ribeiro.
Para a estreia frente ao
Viseu, às 19h do próximo
sábado, ainda no Pavilhão
Municipal, o técnico luso-brasileiro já terá à disposição o internacional ro-

Na final da competição
disputada em Jáen (Espanha), onde esteve um grupo de apoio com adeptos
caxineiros, a formação da
casa venceu por 6-2 (após
prolongamento dada a
igualdade a dois no tempo regulamentar), tendo
os golos lusos sido apontados por Rúben Teixeira
e por um defesa espanhol
que desviou um remate de
Raúl Moreira.

meno Paulo Ferreira e Dani
Ferreira, ambos ausentes
deste último teste.
Refira-se que o clube
aproveitou o passado sábado para apresentar todos os
escalões de formação que
irão competir nos campeonatos que se avizinham.

QUARTETO É
VICE-CAMPEÃO
EUROPEU
Quatro jogadores do
Caxinas e Poça da Barca
que estiveram ao serviço
de Portugal sagraram-se
vice-campeões
europeus

de sub19 de futsal. Portugal perdeu o jogo decisivo diante da Espanha no
culminar de um grande
prestação que registou os
importantes contributos
de Raúl Moreira, Ricardo
Marques, Rodrigo Simão e
Rúben Teixeira

PÓVOA ANDEBOL ENTRA A VENCER NA 1ª DIVISÃO
Em casa alheia, esta foi
a primeira vitória dos poveiros em Avanca. No jogo
referente à primeira jornada
do escalão principal, nem
mesmo as baixas desmotivaram o técnico Jorge Carvalho, que delineou uma
estratégia que acabou por
derrotar uma equipa orien-

tada pelo experiente Obradovic. Com o guarda redes
António Campos a “fechar
a baliza” em momentos
cruciais, a equipa poveira
conseguiu uma almofada de
golos de vantagem, que acabou por ser determinante
para o desfecho. Entre o final da primeira parte e o re-

começo do jogo, a diferença chegou a ser de 9 golos,
atenuada nos minutos finais
pelos locais, que não conseguiram melhor do que um
23x27. No próximo sábado,
a equipa poveira joga no
Pavilhão Municipal, pelas
16h30, contra o Académico
de Viseu. Apesar do triunfo,

a nota negativa dos últimos
dias é a baixa do brasileiro
Alan Dieigon Silva, cuja
época parece ter chegado ao
fim depois de contrair uma
lesão que o obrigará a ser
operado. Já o cabo-verdiano Rafael Andrade poderá
estar de regresso dentro de
3 semanas.

PINTADA DE AZUL A ETAPA POVEIRA DE FUTEVÓLEI
A penúltima etapa do
Circuito Nacional de Futevólei realizou-se na Póvoa no último fim de semana. Uma modalidade
dominada pelos atletas do
Desportivo da Póvoa, que
confirmaram o favoritismo ao completar o pódio
masculino.
Quatro duplas chegaram
às meias finais, tendo os
irmãos Flores ficado pelo
caminho. A grande final
foi disputada por Miguel
Pinheiro/Beto Correia e
Filipe Santos/Jorge Gamboa, empolgando o muito
público presente na Praia
do Náutico. Uma final disputada até ao limite, com
Miguel e Beto a levarem

a melhor e a vencerem o
troféu. Esta mesma dupla irá lutar pelo título
nacional, dentro de duas
semanas, no Carvoeiro.
Honra também aos vencidos, com Filipe e Gamboa
a “darem show” numa réplica que poucos acreditariam pudesse acontecer.
Pedro Garrido e Bruno
Graça fecharam o pódio.
No setor feminino, a
dupla formada pela brasileira Maayan Aflalo e pela
israelita Beatriz Sousa
(ambas com dupla nacionalidade), atletas do CDP,
conquistou o bronze, no
primeiro campeonato nacional feminino a passar
pelos areais locais.
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ÊXITO NA APRESENTAÇÃO DO BASKET DO CDP
Com o pavilhão lotado,
a equipa sénior de basquetebol do Desportivo da
Póvoa fez a apresentação
oficial, embora ainda com
algumas limitações. Ausente esteve o americano
Sherwood Brown e também o anunciado último
reforço Terrence Thompson. No entanto, com a
prata da casa e os dois reforços, o nigeriano Cameron Oluyitan, e o espanhol
Federico Uclés, os poveiros dominaram em abso-

luto uma equipa do Maia
Basket Clube que irá competir na Proliga. 76x46 foi o
resultado final, com o base
Diogo Gomes a demonstrar

um excelente momento de
forma. Nuno Oliveira, continua o calvário rumo à recuperação total para voltar
a ser opção para o professor
José Ricardo. O tempo urge
e a competição a sério está
aí ao virar da esquina, com
os poveiros a deslocarem-se
à Arena de Ovar, no próximo sábado, para defrontar
uma Ovarense que apenas
venceu por uma vez na última época.
De realçar também que
a equipa B (sub-23), que

irá competir na CNB1, tem
sido um viveiro para que
alguns atletas sejam chamados à formação principal.
Uma verdadeira montra

para incentivar os mais
novos a acreditarem que
os seus sonhos podem ser
realidade, se trabalharem
para isso.

VOLEIBOL RECOMEÇA COM NOVO RUMO
A secção de voleibol do
CDP apresentou todos os
escalões que irão competir nas provas regionais e
nacionais na época que se
avizinha. Foi uma tarde de
domingo repleta de jogos,
divididos em 3 campos,
com a presença de muitos
familiares dos atletas.
Com uma nova coordenação, encabeçada pelo
professor José Luís Gonçalves, o mote “é e será
aproveitar o trabalho feito
no passado, porque nada
começa do zero. Natural-

mente temos ideias novas
que queremos implementar
com a ajuda de todos, nomeadamente dos treinadores e dos pais. Vamos continuar a potenciar os nossos
jovens, para que haja mais
atletas como a sub-17 Sofia
Shoberl a serem convocados
para as seleções. Este é um
clube que reúne excelentes
condições e cabe-nos ser
competentes para engrandecer a secção e a modalidade que muitos jovens optaram por praticar. A nossa
equipa sénior já conta com

uma júnior que foi promovida, a Ana Sofia, e estamos

confiantes na liderança do
professor Tó Ferreira para

elevar a qualidade do voleibol sénior.”

TORNEIO ANTÓNIO PADRÃO APRESENTARÁ EQUIPAS
No próximo fim de semana está de regresso o
Torneio António Padrão,
que será o mote para apresentar todos os escalões de
formação e equipa sénior
da secção de patinagem
do CDP.
A homenagem a uma
lenda viva do hóquei poveiro, que em boa hora foi

reconhecido pelas trêsdécadas de dirigismo, será certamente um dos motivos para
que o Pavilhão Linhares de
Castro se encha de adeptos, num salutar convívio,
desfrutando de uma modalidade que (ainda) é um
orgulho dos portugueses.
As equipas locais de sub11, sub-13, sub-15, sub-17

e sub-23 jogarão contra 6
clubes convidados, sendo
que a cereja no topo do bolo
será o jogo da equipa sénior
contra uma equipa formada
por antigas glórias.
Um fim de semana a não
perder para os adeptos (sócios e simpatizantes) e com
entrada gratuita no pavilhão Linhares de Castro.

CDP EQUIPA-SE COM ‘DHIKA’
O CDP apresentou
os equipamentos para a
nova época, fruto de uma
parceria de 3 anos, com a
empresa DHIKA. O novo
lay-out foi proposto pela
marca, onde fica vincado
o Ala-Arriba da Póvoa
que serve de grito a todas
as equipas do clube, bem
como o slogan ‘depoveirosparapoveiros’. Numa
fase de reestruturação,

foi anunciado pelo diretor
geral Pedro Coelho que a
mudança dos equipamentos foi bem acolhida pelos
encarregados de educação e
que esta nova imagem pretende ser o retrato do clube
perante a sociedade poveira.
Para o Júlio Araújo, proprietário da DHYKA, “apostar
no CDP é apostar num clube emblemático, não só na
cidade da Póvoa, mas tam-

bém a nível nacional. Começamos ainda numa fase
em que o basquetebol ainda
não estava na Liga e estamos muito satisfeitos por
ter a oportunidade de fazer
parte da história deste grande clube.” Na cerimónia,
estiveram
representantes
da direção e coordenadores, atletas e treinadores das
secções de voleibol, basquetebol e hóquei em patins.
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ATLETAS DO CKA TRAZEM MEDALHAS DO MUNDIAL
Atletas do CKA Póvoa
de Varzim arrecadaram,
ao serviço de Portugal,
nove medalhas no Mundial de Karaté Shotokan
que decorreu em Liverpool (Inglaterra). O feito
mereceu a expressão pública de orgulho do mestre Vítor Poças, responsável pela coletividade.
Olhando para o medalheiro, a cadete Rita
Ribeiro foi primeira individualmente (ouro) em
kumite, enquanto Eva
Flores foi vice-campeã. As
duas integraram a equipa
que ficou no segundo pos-

to coletivo. O juvenil Luciano Novo também sagrou-se
vice-campeão mundial e
o cadete Guilherme Lopes
fechou o pódio individual,
mas por equipas alcançou
um patamar acima (prata),
tal como Rodrigo Morim,
também do CKA. Igualmente o sénior João Ribeiro
garantiu um segundo posto
coletivo nesta competição
Portugal foi o país que
obteve mais medalhas (23),
embora no ranking de valorização ordenado por medalhas de ouro tenha ficado
no segundo posto, atrás da
seleção anfitriã.

TAÇA DE PORTUGAL COM
VÁRIAS CONQUISTAS PARA
CLUBES E ATLETAS LOCAIS
Chegou ao fim mais
uma edição da Taça de
Portugal de Cross Country Olímpico (XCO). Depois de realizada a quinta e última etapa, vários
atletas de clubes da região
subiram ao lugar mais alto
do pódio.
Roberto Ferreira (Guilhabreu BTT) e Joana
Monteiro (Axpo/FirstBike
Team/Vila do Conde) foram coroados vencedores da geral. João Cruz
(Axpo/FirstBike Team/
Vila do Conde) ganhou
a competição em sub-23.
Mariana Líbano (Gui-

lhabreu BTT) dominou a
classificação em juniores
femininos e nas categorias
de veteranos merece realce
o título conquistado pelo
poveira Virgínia Moreira
(na foto) ao serviço da Saertex Portugal/Edaetech no

NASCEU O JUDO
CLUBE DA PÓVOA
Depois de alguns anos
como secção do Clube
Desportivo da Póvoa, eis
que esta época nasceu
o Judo Clube da Póvoa
como representante desta
modalidade olímpica na
cidade e que continua em
franco crescimento.
Nídia Adriano transita
como responsável pelo
projeto que envolve já

dezenas de atletas de várias idades e conta com os
apoios da Câmara Municipal e da Junta da União de
Freguesias Póvoa, Beiriz e
Argivai, entidades que estiveram representados na
cerimónia de inauguração
das novas instalações, num
espaço no Miúdos e Graúdos, pelos autarcas Andrea
Silva e Ricardo Silva.

escalão master 40. Finalmente, em paraciclismo
impôs-se Nuno Sousa
(Axpo/FirstBike Team/
Vila do Conde). Por equipas, o Guilhabreu BTT
venceu coletivamente a
Taça de Portugal de XCO
2022.

LINO ARAÚJO NO
PÓDIO DO EUROPEU
O poveiro Lino Araújo fechou no pódio no Campeonato da Europa de Aquabike
(motonáutica), na categoria
de Runabout GP1, após a
etapa final realizada em Levelek, na Hungria, no início
deste mês. O piloto balasarense agradeceu a “todos os
que tornaram esta conquista possível”, desde os fãs ao
mecânico, passando pelos

familiares, namorada, amigos e também a Federação
Portuguesa de Motonáutica, assim como patrocinadores, organizadores e comunicação social.
Após o terceiro posto no
Europeu, Lino Araújo vai
agora concentrar forças no
campeonato nacional e nas
provas do mundial.
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DO CNP
POVEIRO CONQUISTADOR TALENTO
SOMA NOVO ÊXITO
Joel Silva conquistou
a categoria Semi-Pro do
Campeonato de Portugal
Unlock Energy Drift.
O piloto poveiro, ao volante de um BMW E30, foi
o mais regular da temporada que compreendeu
seis provas e foi bastante
competitiva até final.
A consagração chegou
no domingo na Marinha
Grande, palco da definição do campeão de 2022
e onde Joel Silva atingiu o
top-16. No entanto, graças
aos triunfos anteriores nas
pistas de Braga e de Pinhel, assim como aos bons
resultados na restantes
provas (Leiria, Sever do
Vouga e Lousada), o piloto da equipa Sucata Drift
logrou o grande objetivo
após três anos sempre a
progredir como federado.
O título obtido nesta
competição sob alçada da
Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting
deixou naturalmente feliz

o poveiro de 32 anos, que
totalizou 439 pontos no
ranking final e passou esta

semana pelos estúdios da
Onda Viva para falar sobre este feito histórico.

Joel Rodrigues venceu a
segunda etapa do Circuito Nacional Open de Bodyboard que decorreu em
Leça da Palmeira. Foi a primeira vitória neste tipo de
competição para o jovem
atleta do Naval Povoense
que teve uma grande prestação nas rondas finais e na
antecâmara da derradeira
prova no circuito mundial
júnior em Frontón.
Ricardo
Rosmaninho,
que tinha vencido na Figueira da Foz, desta vez não
foi além da 17ª posição, embora mantenha aspirações
altas para as restantes duas
etapas. No setor feminino,
a melhor do CNP foi Constança Silva no 5° lugar, falhando por pouco o acesso à
final. A próxima ronda está
agendada para a Nazaré nos
dias 15 e 16 de outubro.
PÓDIOS NO IOM
Dois elementos do CDP
subiram ao pódio da Copa

Galícia 2022 na classe IOM
para barcos radio controlados. A prova decorreu na
Ria de Pontevedra, em Portonovo, tendo sido os únicos portugueses em prova
entre 11 participantes. Paulo Gomes, acabou por não
fazer a última regata por
motivos pessoais, o que o
atirou para o segundo lugar
da classificação. Fernando
Lacerda, que esteve também em bom nível, alcançou o terceiro lugar final.
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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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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FLÁVIO FERREIRA (ESHT) FEZ REVELAÇÃO
Foi através do programa “Grande Entrevista”,
na Rádio Onda Viva, que
o presidente da Escola
Superior de Hotelaria e
Turismo (ESHT) transmitiu uma novidade que
era muito ansiada pelas
pessoas ligadas ao ensino
superior na Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
Flávio Ferreira revelou
estar finalmente aprovada a construção de uma

residência para estudantes
no Campus do Instituto
Politécnico do Porto que se
situa na fronteira dos dois
municípios e que acolhe
também a ESMAD (Escola
Superior de Media Artes e
Design).
O professor não tem dúvidas da importância desta
estrutura já que possibilitará albergar cerca de 170
estudantes, sendo que o
novo imóvel também terá

uma componente de “hotel-escola” e será aberto a
turistas.
O investimento será de
seis milhões de euros e terá
apoio de verbas da União
Europeia através do Plano
de Recuperação e Resiliência. Agora vai ser elaborado o projeto e as obras
poderão ser lançadas no
próximo ano, prevendo-se
que estejam concluídas em
2025.

PEDRO SOARES (PSD) EXPRESSOU DESAGRADO
Pedro Soares criticou o
estado das coisas no PSD
de Vila do Conde e desafiou os militantes a verificarem se valeu a pena
dar a vitória, nas passadas eleições da concelhia,
a Luísa Maia. Depois de
perder esse escrutínio, o
social-democrata
quebrou o silêncio de um ano
no programa “Grande Entrevista”, da Onda Viva,
confessando o desagrado

com o trabalho - ou a falta dele – da atual liderança
da comissão política local.
Pedro Soares confirmou
ainda que não existe qualquer ligação entre o partido
e ele enquanto único vereador eleito pelos “laranjas” e
fora da “família socialista”
formada pelo PS e NAU,
acrescentando que Luís
Montenegro, líder do PSD
nacional, já conhece estas
diferenças de opinião no

território vilacondense.
Além de vereador, o entrevistado tem também outras funções na comunidade: como coordenador da
escola n.º 1 (Correios) deu
aos pais informações importantes sobre o início do
ano letivo e enquanto vice-presidente da Associação
de Futebol do Porto falou
dos desafios da instituição
que festejou recentemente
o 110.º aniversário.
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O INTERIOR TAMBÉM É PORTUGAL (II)
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

No último artigo que publiquei, abordei, levemente,
a questão da interioridade,
uma vez que me quis focar
no problema específico, da
cooperativa agropecuária
Mirandesa, que se debate
com problemas semelhantes a muitas outras entidades instaladas no interior. A
questão de fundo é a seguinte: quer o poder central desenvolver o interior do país
ou não? Não só não quer,
como tem contribuído para

o tornar ainda mais pobre
e mais desertificado. Se
não vejamos: ensinam-nos
que os territórios desenvolvem-se pelo efeito bola
de neve, ou seja, ao instalar-se num território, por
exemplo, uma determinada
instituição económica, é
normal que se instalem nas
proximidades outras instituições, quer para fornecer
essa nova instituição, ou
porque, por motivos estratégicos têm todo o interesse
em se instalar na sua proximidade. Esta situação leva
ao aumento da oferta de
empregos que é, sem dúvida, motivo para atracção de
novas pessoas. O que os governos têm feito, até agora,
é precisamente o contrário,
ou seja, têm, ao longo dos
tempos, encerrado serviços,
atrás de serviços, no interior
do país, contribuindo para a
sua desertificação. Estas acções contribuem para piorar o interior porque, encerram sempre os serviços

no interior mais pobre, para
os instalar nos de maior dimensão, como sejam, as capitais de Distrito. Mas, infelizmente, não é apenas esta
situação que prejudica o
interior. Se o interesse fosse,
mesmo, desenvolver o interior, há muito que a distribuição dos fundos europeus
seria feita de forma diferente, beneficiando as regiões
mais carenciadas, em vez
do atribuir as migalhas que
sobram. Infelizmente, em
pleno Séc. XXI e depois de
tanto fundo europeu, recebido e investido, muito interior ainda se debate com
graves problemas nas vias
de comunicação, o que leva
a que várias ligações, entre
cidades portuguesas, seja
mais rápido e em melhores
condições por Espanha do
que por território nacional.
A saúde definha, a passos
largos, sendo em muitos casos quase uma inexistência.
A educação é um exclusivo
do litoral. Estes exemplos,

que aqui deixo, criam um
outro problema que é o
aumento de custos para os
mais necessitados, ou seja,
os salários no interior são
mais baixos, grande parte
desta BOA gente vive de
pequenos negócios, ou da
agricultura, muitas vezes da
agricultura de subsistência,
tal como há cinquenta anos.
Ora, não havendo serviços
de proximidade, esse facto
implica sucessivas deslocações, obriga a enviar os
filhos para longe, para puderem estudar, o que faz
com que tenham custos
muito superiores aos que
vivem nas grandes cidades,
uma vez que estes tudo têm
à sua porta. O interior é assim duplamente prejudicado, menores rendimentos
e maiores custos. Mas será
apenas culpa do poder central? Sinceramente acho que
não. Todos nós temos responsabilidades nesta situação. Temos de ser mais exigentes, mais contestatários,

temos de saber colocar para
trás das costas as politiquices, para unidos, defendermos, o interior, as nossas
gentes, a nossa terra, nem
que para isso tenhamos de
desagradar aos “chefes”. Temos, de uma vez por todas,
deixar de ser, como dizia
Torga, uma “colectividade
pacífica de revoltados”, para
nos assumirmos como revolucionários da revolução,
que este país precisa. Foi
sempre com pessoas que
assumiram e concretizaram
as revoluções que o mundo
avançou e mudou. Certamente que terá custos, dores
e irá desagradar a muitos,
mas esse será o preço que
teremos de pagar pelo bem-estar das nossas gentes, que
merecem isso e muito mais.
Talvez tenha chegado o
momento de atendermos
nas palavras de Kennedy “não perguntes o que
o teu país pode fazer por
ti. Pergunta o que tu podes fazer pelo teu país”.

A TORRE DE LONDRES TERÁ CAÍDO?
DANIEL SÁ FERREIRA

Era o código para anunciar que a Rainha Isabel II
teria morrido- a torre de
Londres caiu- e compreende-se o dramatismo, afinal
foram mais de 70 anos de
reinado, o segundo reinado
mais longo da história verificável, apenas ultrapassado

pelo reinado de Luís XIV,
que reinou desde criança
durante 72 anos.
Muitos pensaram que a
morte da Rainha Isabel II
causaria um impacto grande, não só pelo choque
natural associado ao evento- apesar de ser uma das
certezas da vida que um dia
iria acabar por acontecermas porque a popularidade
da instituição monárquica
parecia colada à imagem da
rainha.
Os escândalos que envolveram recentemente um dos
filhos da rainha voltaram a
colocar em cheque essa popularidade e muitos questionaram se a sua morte não
seria um momento charneira em que os sentimentos
republicanos voltariam a
ser galvanizados, ou pelo
menos em que muitos dos

países da Commonwealth
ou em que Isabel II era chefe de estado- países como a
Austrália, o Canadá, a Nova
Zelândia e mais de uma dezena de outras nações- começariam a repensar a sua
associação com a coroa britânica, ou mesmo só com o
Reino Unido.
Mesmo dentro do Reino
Unido continua a existir o
problema do nacionalismo
escocês que é uma questão
ainda muito em aberto, uma
vez que os líderes escoceses
persistem na exigência de
um novo referendo sobre a
independência da Escócia,
que pode estar associada
também à mudança de chefe de estado.
Os primeiros sinais que
nos chegam, do Reino Unido pelo menos, apontam no
sentido contrário. Apesar

de o Rei Carlos III ter vindo a ser encarado durante
toda a sua vida como uma
figura muito menos popular do que a sua mãe, parece ter conseguido nos seus
primeiros momentos como
monarca passar uma nova
imagem, a de alguém preparado para exercer a sua
função e, contrariamente
àquilo que se esperava, minimamente empático.
No entanto, somos da opinião que o verdadeiro teste
não serão estes primeiros
momentos, em que ainda
parece existir um estado de
choque e uma aura de respeito por aquela que partiu:
um símbolo da unidade do
mundo britânico e mesmo
do serviço público que inspirava não só a população,
mas também todos aqueles que exerciam e exercem

cargos públicos um pouco
por todo o mundo.
O verdadeiro teste será o
passar do tempo e o acumular de momentos em
que esse tremendo respeito
existente (lembrava-se sempre que o primeiro primeiro-ministro inglês com que
a rainha teve de lidar tinha
sido Churchill e do papel
da então princesa e da família real em tempos tão
longínquos como a Segunda Guerra Mundial) não
vai existir para proteger o
novo rei das impopularidades momentâneas, ou em
que as evoluções políticas
internas dos países em que
reina colocarem em causa
a ligação à coroa do Reino
Unido. Curiosamente, o
verdadeiro teste neste caso
também será o tempo e os
seus desafios.
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SOBRE A TAXA TURÍSTICA
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Num verão que, afinal,
acabou por decorrer com a
generosa normalidade que
aqui antecipei na última
crónica antes das férias, a
nossa câmara, de forma
sábia, fez aprovar vários
regulamentos municipais
(uns novos, outros revistos
e atualizados, outros unificados). E, de entre os novos,
aprovou a taxa turística municipal – que, obviamente,
o PS (diria, melhor: este
PS) não aprovou, porque,
segundo disseram, não concordam com a introdução
da taxa (argumento base)
nem sabem qual o destino
da receita que a mesma vai
gerar (argumento complementar).
Há, pois, que fazer o
ponto da situação sobre o
panorama nacional nesta
matéria: que municípios
a aplicam, que valores cobram, que destino(s) dão à
receita arrecadada…
Impõe-se dizer, antes de
mais, que sendo (em território nacional) uma relativa
inovação, a taxa turística é
cobrada há anos em muitas
cidades da Europa.
Aveiro foi a nossa primeira cidade a tentar introduzi-la. A experiência
(2013-2014) não correu
como previsto – e a ideia
gorou-se.
Avançou, sim, em Lisboa:
proposta em 2014 (era presidente da câmara António
Costa – sim, sim, o atual
primeiro-ministro…), foi
concretizada por Fernando
Medina (sim, sim, o atual
ministro das Finanças, vice-presidente da câmara na
presidência de Costa e presidente depois de Costa, até
outubro último). O sucesso
financeiro da inovação (que

à razão de 2 euros/noite,
gerou, em Lisboa, em 2017,
nada menos de 18 milhões)
incentivou outros municípios: os vizinhos Cascais,
Sintra e Mafra, depois o
Porto e Gaia, os algarvios
Portimão, Loulé e Vila Real
de Santo António, os madeirenses Funchal, Porto
Santo e Santa Cruz, e também Guimarães, Óbidos…
E, aproveitando a embalagem, o nosso município (e
Coimbra, na mesma data)
juntam-se agora a este pelotão, que já contava treze
membros: somos, portanto,
pelas minhas contas (eventualmente, desatualizadas),
o 14º município a cobrar
uma taxa a quem, não sendo poveiro, pernoite nos
nossos hotéis e unidades locais de alojamento.
O nosso município propõe-se cobrar 1,5 euro por
pessoa/noite – não sei se o
mesmo valor durante todo
o ano, se o montante variará
conforme a época turística
(alta ou baixa).
A deliberação que vi é,
a este respeito, omissa – a
questão será, porventura,
aclarada em regulamento
próprio. E digo isto (que
não foi, certamente, um dos
aspetos em que os socialistas pensaram, pois só falaram no destino da verba) –
digo isto porque em vários
municípios a taxa oscila
conforme a época: é um valor entre abril e setembro ou
outubro, é outro valor entre
outubro/novembro e fim de
março.
Igualmente
sabemos
que, no nosso caso, estarão
isentos de pagamento os
cidadãos residentes na Póvoa. Na generalidade dos
municípios que já cobram

esta taxa, não vemos esta
isenção para os seus munícipes – vemos, sim, isenção
para cidadãos menores de
13 (nalguns casos, 15) anos,
deficientes, guias turísticos
ou motoristas, responsáveis
por grupos não turísticos
(exemplo: promotores de
atividades académicas/congressos, desportivas, culturais ou profissionais…)
Mas o que mais ressalta na oposição socialista à
proposta da maioria social-democrata é o “somos contra” – sem mais, secundarizando qualquer argumento
fundamentador, e ignorando, por exemplo, que os pais
da iniciativa, entre nós, são
António Costa e Fernando
Medina, prontamente seguidos por socialistas tão
reconhecidos, e autarcas
tão justamente prestigiados,
como são, por exemplo, os
presidentes das câmaras de
Sintra, de Guimarães e de
Vila Nova de Gaia. Aliás, no
Porto, cuja câmara é presidida por um independente,
os vereadores socialistas
não se opuseram (só a CDU
o fez). Por que razão o faz o
PS na Póvoa? Repito: não é
por desconhecer(?) o óbvio
– o destino a dar à receita,
estimada em 200 a 250 mil
euros ano; é por uma postura oposicionista que já não
víamos (assim tão reiterada
e tão espontânea – portanto, tão longe da boa razão)

há uma boa década e meia.
É que esta taxa é reconhecida por fiscalistas como
uma boa taxa: desperta a
consciência dos pagantes
para os efeitos menos positivos do turismo (a “pegada” sobre os espaços públicos, as infraestruturas, os
resíduos, o ruído…) e não
se crê que, por um euro e
meio, alguém troque o destino das suas férias, ou da
sua lua de mel, ou da sua
viagem de negócios…
Esta será, sobre o negócio turístico, uma medida
de “efeito zero”: tudo continuará com a dinâmica (ascendente ou descendente)
que já tinha – ao invés, por
exemplo, da taxa, de alguns
cêntimos, sobre o saco plástico, que, como é visível (e
saudável, há que reconhecê-lo) fez descer brutalmente
a venda daqueles artigos,
com altíssimo benefício
para o meio ambiente.
Esta receita não vai, obviamente, ter sobre as finanças locais um efeito mais
que residual. Mas como diz
o povo, “migalhas são pão”.
E, no tempo em que estamos, todo o acessório é importante para se não mexer
no essencial: manter baixa
a fiscalidade sobre os cidadãos e as empresas, porque
vivemos, todos, dias particularmente difíceis.
P.R.
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No fim do primeiro dia de aulas, depois das férias do Natal, o
Joãozinho chega a casa com um ar muito satisfeito e diz para
o pai:
- Paizinho, o meu professor de Matemática fez-me hoje um
grande elogio!
O pai, surpreendido:
- Ah, sim?! Então, o que te disse ele?
E diz o Joãozinho:
- Bom… diretamente, não me disse nada! Disse foi ao
Carlinhos que ele passou a ser o pior aluno da turma...
Numa aula de catecismo, o padre pergunta:
- Joãozinho, o que vais fazer para entrar no céu?
- Ah, eu vou ficar na porta a entrar e a sair, a entrar e a sair,
a entrar e a sair, até o São Pedro ficar chateado e dizer: “ôh,
menino! Ou entras, ou sais de uma vez”. Aí... eu entro.
Na aula, o professor pergunta:
- Joãozinho, onde pode ser usado o algodão?
- Não sei, professor.
- Pensa bem… Vou-te dar uma ajuda. De que é feito a tua
roupa?
- Das roupas velhas do meu pai, professor.
O Joãozinho entra no mercadinho perto da sua casa, e conta
ao dono:
- Sr Nando, sabe o que aconteceu ao o seu filho?
- Não o que aconteceu? Diz logo!
- Ele estava a passar perto de umas obras e um saco de
cimento caiu mesmo em cima dele.
- Meu Deus do céu, não me estou a sentir bem. Ai! Meu
querido filho!
- Calma, Sr Nando. Podia ter ser bem pior se o saco não
estivesse vazio.
O Joãozinho foi pedir um iPhone ao pai:
- Pai, queria um iPhone?
- Qual é a palavra mágica?
- Raquel.
- Raquel!?! Quem é a Raquel?
- A tua amante pai, eu sei.
- Queres o Iphone com película e capa protetora?
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SARGAÇO VOLTA A SER VALORIZADO
O Centro Póvoa Empresas foi ontem à tarde palco
da apresentação do ‘ValSar
– Valorização do Sargaço
da Costa Litoral Norte’, um
projeto desenvolvido pela
Universidade de Coimbra
com o apoio do Município
da Póvoa de Varzim.
Este pretende valorizar
as
multipotencialidades

das algas, bem como promover o desenvolvimento
local através de um recurso
natural da região e valorizar
a história e tradição do sargaço.
A investigação propõe
desenvolver novos biofertilizantes e bioestimulantes
para aplicação na agricultura e avaliar a aplicação dos

compostos bioativos do sargaço no setor farmacêutico
e da cosmética.
O ‘ValSar’ é um projeto
financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e é realizado com a colaboração da
Escola Superior Agrária de
Coimbra e do Centro Interdisciplinar de Investigação

Marinha e Ambiente, contando ainda com o apoio
do municípios de Vila do
Conde.

AVANÇA ‘DESCLASSIFICAÇÃO’ DO PASSEIO ALEGRE
Acaba de sair no Diário
da República o anúncio da
Direção Geral do Património Cultural a dar conta da
abertura do procedimento
para a “desclassificação do
conjunto ou espaço urbano
designado por ‘Passeio Alegre”, ou seja a área na Póvoa
de Varzim que está “delimitada a norte pela Rua Caetano de Oliveira, a nascente
pela Avenida Mouzinho de
Albuquerque, Rua dos Cafés e Rua Tenente Valadim;
e a poente pelo areal”, são
sendo apontado o limite a
sul.
Essa zona consta da lista de “imóveis de interesse
público” por força de um
decreto-lei de 1977 da Presidência do Conselho de
Ministros que, por exemplo,
incluiu na mesma proteção
a Igreja Matriz da Póvoa. O
processo de desclassificação
do “Passeio Alegre” avança
agora a partir de uma proposta da Direção Regional

de Cultura do Norte que
mereceu a concordância
da Secretária de Estado da
Cultura.
No aviso assinado pelo
Diretor Geral do Património Cultural, João Carlos
Santos, refere-se que “o conjunto em causa e os imóveis
localizados na zona geral de
proteção (50 metros contados a partir dos seus limites
externos) continuam abrangidos pelas disposições legais em vigor”. Lê-se ainda
do Diário da República da
passada terça-feira que “os
elementos relevantes do
processo (fundamentação
e despachos) estão disponíveis nas páginas eletrónicas” da Direção Geral do
Património Cultural, da Câmara da Póvoa de Varzim
e da Direção Regional de
Cultura do Norte.
“Os edifícios que justificaram a classificação foram
substituídos por prédios
de habitação ao longo dos

anos 80 e 90, num processo
essencialmente da base ilegal. O objeto classificado já
não existe, pelo que a atual
servidão não tem sustentação nem cumpre objetivos
de proteção do património
cultural”, refere um despacho do Diretor de Serviços
dos Bens Culturais, que
acrescenta que, tendo em
conta a evolução, a classificação “constituiu apenas
um ónus para os cidadãos
e um acréscimo de trabalho
injustificado para a Administração”, reforçando que
“já em 2003 houve uma
proposta de desclassificação, mas o processo nunca
foi objeto de decisão, nem
foi devolvido”.
Em declarações à Lusa, o
edil Aires Pereira explicou
“que a maioria dos edifícios
que, no passado, justificaram a classificação, já não
existe, restando apenas o
Grande Hotel”. “Para a cidade não traz qualquer impli-

cação, é uma situação que
já está estabelecida há mais
de 40 anos. Os pressupostos
anteriores já não se verificam, até porque toda aquela zona já está edificada.
Lembro-me que o processo
de desclassificação já tinha
sido iniciado há algum tempo [2003], mas até agora
nunca tinha avançado. Fomos consultados e não colocámos qualquer entrave”,
garantiu.
Refira-se que na área em
causa existem, entre outros,
os edifícios do Casino e da
Loja Interativa de Turismo,
a qual, recorde-se, causou
polémica precisamente por
causa do local onde foi erigida.

23 setembro, sexta
‘Veias de Sal numa
Terra com Lágrimas de
Mar’, peça de teatro inserida no festival ‘É-Aqui-In-Ócio’, estreia às
21h30 no Cine-Teatro
Garrett (repete no sábado à mesma hora e
no domingo às 17h)
Visita guiada ao Mosteiro de Santa Clara,
Jornadas Europeias do
Património, a partir das
15h (repete no sábado
às 11h)

24 setembro, sábado
‘Póvoa à Capela’, concerto pelo Coro Capela
Marta, às 21h30, no
jardim da Biblioteca
Rocha Peixoto
‘Lapa em Júbilo’, concerto pela Escola de
Música, às 21h30, no
âmbito das comemorações dos 250 anos da
Igreja da Lapa
“Praça das 100’Vergonhas”, comédia,
às 21h30, no Edifício
Sociocultural de Gião
‘Atividade Física e Desporto’, Ciclo de Ações
de Formação, das 10h
às 12, no Centro da
Juventude de V. Conde

25 setembro, domingo
‘Corrida da Nau’,
atletismo (prova de 10
km), nas ruas de Vila do
Conde, a partir das 10h
“A Lei de Teerão”,
cinema, às 16h e 21h30,
no Teatro Municipal
de V.Conde
Jubileu dos 250 anos
da Igreja da Lapa,
missa solene presidida pelo arcebispo D.
José Cordeiro, às 17h,
seguida de momento
cultural e cerimónia de
encerramento junto do
farol da igreja

