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DESTAQUE

PÓVOA JÁ NÃO TEM PRAÇA DE TOUROS

A Praça de Touros da
Póvoa de Varzim foi demolida no início da passada semana. Após quase
dois anos de espera, devido a sucessivos recursos judiciais, a obra finalmente começou como era
pretensão da autarquia, a
promotora da empreitada
que visa a construção do
Póvoa Arena, um pavilhão
multiusos cujo custo deve
ultrapassar os 10 milhões
de euros, embora as contas
finais ainda não estejam
acertadas com a empresa
ABB. Certo é que o prazo
de execução se mantém
nos 18 meses a partir de
agora. Três dias chegaram
para derrubar o edifício
inaugurado em 1949 e adquirido pelo município em
1984.
Aires Pereira fez questão
de reiterar que os prejuízos
causados irão ser imputados a quem atrasou o início
da obra. Sendo o Fundo do
Turismo o principal financiador, o edil manifestou
esperança de ainda ir buscar mais apoio através de
uma candidatura a novos
fundos comunitários. Este
bem pode ter sido o decisivo passo para a definiti-

va implementação do Plano
de Pormenor da Zona E54,
que engloba os terrenos do
Varzim e do Desportivo da
Póvoa, clubes com quem a
autarquia irá agora negociar
e que pretendem remodelar
as respetivas instalações.
Curiosamente, este processo avançou no data do
primeiro aniversário da reeleição de Aires Pereira para
o terceiro mandato. Um dia
especial e de grande esperança no futuro, admitiu o
autarca, que relembrou as
oportunidades que o equipamento irá trazer no que
diz respeito à realização de
grandes eventos culturais,
desportivos, feiras e congressos, além de albergar
zonas de comércio e restauração. Relativamente a este
processo, o vereador João
Trocado recordou que o PS
não concorda com a prioridade, o investimento e a
localização.
AUTARCAS AMEAÇADOS

Entretanto, Aires Pereira,
Luís Diamantino e Afonso
Pinhão Ferreira revelaram
ter sido ameaçados e ligaram tal a este caso, apontando a coincidência e os insul-

tos que surgiram online de
quem está contra o fim da
tauromaquia. Um comunicado refere que “foram colocados dois envelopes à entrada do edifício da Câmara,
um dirigido ao Presidente e
outro ao Vice-Presidente.
Os conteúdos eram iguais,
quer no objeto, quer na dedicatória: uma bala para
cada um, acompanhada
destes dizeres: ‘Não é uma
ameaça, muito menos um
aviso, é uma previsão. Ou
uma destas na testa. A vossa
escolha é fácil. Não vamos
gastar mais munições com
envelopes’. Ameaça igual
recebeu, na sua clínica, o
presidente da Assembleia
Municipal’.
Esta “estranha ocorrência
foi participada às autoridades de investigação criminal”, a quem os autarcas
também deram conta “das
ameaças que circulam nas
redes sociais”, mas Aires Pereira disse logo que não pretendia proteção policial pois
entende que, como autarca,
deve continuar a fazer uma
vida normal.
PATRIPOVE REAGE
A Associação de Defesa e

Consolidação do Património Poveiro emitiu também
um comunicado no qual refere que “intentou uma Ação
Popular que ainda decorre e
não tem qualquer sentença proferida”, alegando ser
“mentira que exista decisão que já tenha decidido a
Ação em causa” e que “este
processo está longe de estar
terminado”. A PATRIPOVE
diz que “não intentou, até à
data, qualquer providência
cautelar”, acrescentando ser
“mentira que a mesma tenha
sido julgada improcedente”.
Pelo contrário, é assegurado
ser “verdade que, na Ação
Popular, a PATRIPOVE suscitou junto do Tribunal uma
série de ilegalidades referentes ao processo de decisão
de demolição da Praça de
Touros e da decisão referente ao projeto, financiamento

e edificação do Póvoa Arena”. A entidade liderada
por Odete Costa entende
que, “se porventura tais
decisões ilegais geraram
prejuízos ao erário público, quem foi autor das
mesmas será o responsável pelas consequências
dessas ilegalidades e não a
PATRIPOVE”. Finalmente,
a coletividade faz questão de dizer que “repudia
quaisquer atos ilegais e intimidatórios que tenham
sido realizados, defendendo sempre a legalidade e
o respeito por todos”, prometendo que “continuará
a defender a cultura e o
património poveiro” e que
“levará até às ultimas consequências, no tribunal, o
apuramento das responsabilidades pelas ilegalidades
cometidas”.
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PROMETIDAS OBRAS NA EB1 SININHOS EM 2023
A Câmara da Póvoa de
Varzim está a preparar a
muito ansiada remodelação da velhinha Escola dos
Sininhos. A garantia foi
dada por Aires Pereira no
final da última Assembleia
Municipal. O edil prometeu que essa intervenção
vai mesmo avançar no
próximo ano após ser novamente questionado sobre os problemas e a falta
de condições desse estabelecimento pelo deputado
da CDU. Depois da interpelação no final de 2021,
João Martins recordou que
algumas obras urgentes
chegaram a ser prometidas
e não avançaram, dando
como exemplo as casas de
banho pouco condignas
para crianças de 6 a 9 anos
de idade.
O edil reconheceu que
a Escola dos Sininhos tem
grande importância na
dinâmica social do centro da cidade e assegura
que o projeto de execução
está precisamente a ser ultimado para em breve ser
lançado o concurso público. Aires Pereira disse
acreditar que a obra estará
no terreno em 2023 e que
a mesma vai melhorar o
conforto e a qualidade de
aprendizagem dos alunos.

Ainda nesta sessão e relativamente ao setor da educação, o comunista João Martins não deixou de registar a
satisfação pela possibilidade
de vir a surgir uma escola
profissional no concelho e
pelo desenrolar da revisão
da Carta Educativa Municipal.
CHEGA CRITICA
‘PÓVOA AO AR LIVRE’
António Miguel Rios
aproveitou a última sessão da AM para lançar várias críticas à realização do
evento Póvoa ao Ar Livre
que decorreu durante várias
semanas de julho e agosto.
O deputado do CHEGA
acusou a autarquia de gastar
muito dinheiro nessa iniciativa que acaba por lesar
os empresários poveiros da
área da restauração na im-

portante época de verão.
Miguel Rios fez questão
de manifestar “um grande
desagrado perante a montagem de um serviço ‘low
cost’ numa zona nobre da
cidade” sob a “falsa bandeira de ajudar as instituições”,
fazendo “concorrência desleal sobre quem opera ao
longo de todo o ano no setor, pagando impostos/taxas e cumprindo regras”.
CDS CONTRA
TAXA TURÍSTICA
O Dia Mundial do Turismo assinalou-se a 27 de
setembro e deve ter sido o
último sem a cobrança de
uma Taxa Turística na Póvoa de Varzim. A propósito,
mais um partido a insurgiu-se publicamente contra
essa intenção da autarquia
que irá obrigar os turistas

pagarem 1,5 euros por noite nos empreendimentos
turísticos e alojamentos locais do concelho. O CDS lamentou no final da AM que
o assunto não tenha sido
ainda trazido à discussão
quando se prevê que entre
em vigor no início do próximo ano. O deputado José
Carmo entende que essa
medida ‘é uma sobrecarga
injustificada’ para quem
nos visita e considera que
vai retirar competitividade
à Póvoa de Varzim.
BE PREOCUPADO
COM RIO ALTO
O Bloco de Esquerda da
Póvoa de Varzim continua
preocupado com o futuro
do parque de campismo
do Rio Alto. A ORBITUR
cessou a gestão do equipamento no fim de setembro
e Marco Mendonça questionou Aires Pereira sobre o
assunto na AM, sobretudo

após receber queixas de
alguns utilizadores. O deputado ouviu do autarca
a indicação de que uma
nova empresa ficou com
a exploração do espaço,
situado na freguesia da
Estela, tendo como objetivo a remodelação das
instalações que estavam
algo degradadas. Mesmo
assim, o BE vai questionar a Agência Portuguesa
do Ambiente sobre o que
se passa, porque lembra
que chegou a ser falado
para o local a edificação
de um hotel de 5 estrelas
e não quer que o concelho
fique sem a única infraestrutura turística daquele
tipo. O edil aproveitou
para dizer que não tem
conhecimento de qualquer outro projeto para
aquela zona e lembra que
não compete à autarquia
qualquer responsabilidade no investimento privado na área hoteleira.

HÁ UM MAR A UNIR A GUARDA À PÓVOA DE VARZIM
Os laços entre os concelhos da Póvoa de Varzim e
A Guarda (Espanha) saíram reforçados no último
fim de semana de setembro com a reafirmação do
acordo de geminação entre
as cidades-irmãs que tinha
sido assinado por cá por alturas da festa de São Pedro.
Agora, a propósito das festas de Santa Tecla e a convite do autarca de A Guarda,
Antonio Lomba Baz, foi a
vez dos elementos do exe-

cutivo poveiro irem até à vizinha Galiza.
O edil Aires Pereira reiterou que esta era uma parceria existente desde 1991 e
que se oficializou de forma
“natural entre dois povos
que partilham uma ligação
histórica muito forte de sobrevivência, de luta contra
os elementos e de resiliência
na afirmação da identidade
local”, sendo as siglas poveiras e as marcas de A Guarda
– cuja comparação é inevitá-

vel – um dos exemplos disso
mesmo”. O presidente poveiro recordou Manuel Lopes e
a viagem inaugural da Lancha Poveira do Alto “Fé em
Deus” até A Guarda, uma
viagem que agora se repetiu,
com a uma dezenas de tripulantes sob o comando o mestre Nia Preu a juntarem-se à
lancha volanteira “Piueiro”.
A cidade galega vem agora
juntar-se às três localidades
europeias com quem a Póvoa de Varzim mantém re-

lações de geminação: Montgeron (França), Eschborn

(Alemanha)
(Malta).
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MAIORIA REITERA QUE PRETENDE
AS 12 FREGUESIAS DESAGREGADAS
A desagregação de freguesias vai mesmo avançar
se depender do PSD da Póvoa de Varzim. Aires Pereira
reiterou a ideia de voltar ao
antigo modelo na sessão da
Assembleia Municipal que
decorreu no passado dia 22
após uma interpelação do
deputado da CDU. O presidente da Câmara garantiu
que o processo continua a
ser preparado pelas juntas
social-democratas que estão nesta altura agregadas
em união de freguesias.
Aires Pereira revelou ainda
que os serviços jurídicos da
autarquia estão a criar as
condições para apresentar
em breve uma proposta que
garante a unanimidade das
forças políticas.
Recorde-se que as agregações que foram feitas em
2013 mantiveram-se nos
atos eleitorais de 2017 e
2021, sendo que o edil sempre discordou dessa decisão.

POVEIROS DE
TORONTO
CONVIDAM EDIL

Aires Pereira lembrou que o
desenlace desta questão só
deve chegar 6 meses antes
das próximas autárquicas,
ou seja, no início de 2025,
mas fez questão de vincar
que os social-democratas
estão a pugnar pela concretização da independência
das 12 freguesias poveiras.
Este tema fez com que o

deputado Joaquim Vianez
tenha anunciado a saída
da bancada laranja por não
concordar com a posição da
maioria, uma decisão entendida como natural pelo
líder partidário, Miranda
Coelho, que não deixou de
lembrar as duas décadas de
colaboração do elemento
que agora abandona.

Aires Pereira vai voltar a
visitar a Casa dos Poveiros
de Toronto na festa de São
Martinho. O convite para
nova viagem ao Canadá
chegou há dias e com ele
um pedido especial. Ao edil
poveiro foi solicitado que
levasse dois populares artistas locais: Joãozinho e Gonçalo Moreira. Aires Pereira
vai reencontrar os poveiros
que estão emigrados na
zona de Toronto no próximo mês num regresso após
a visita efetuada em 2019.

CÂMARA PROMOVE
GOLFE NAS ESCOLAS
Neste novo ano letivo estão de regresso as aulas de
golfe gratuitas promividas
pela autarquia. A iniciativa, que na primeira edição abrangeu mais de 100
jovens entre os 12 e os 18
anos, volta a estar aberta aos
interessados em aprender a
modalidade. A formação é
dada semanalmente em turmas de 12 a 15 alunos, sendo o material e o transporte
assegurado pela Câmara.
As inscrições devem ser
efetuadas junto do Agrupamento Escolar a que o aluno
pertence. Este projeto resulta de um Protocolo de Colaboração que o município
poveiro estabeleceu com o
Estela Golf Club.
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ADEUS SOLENE AO JUBILEU DA IGREJA DA LAPA
Chegaram ao fim as comemorações dos 250 anos
da Igreja da Lapa. As várias iniciativas promovidas pela Paróquia da Lapa,
em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, foram concluídas
na tarde do último domingo de setembro com um
programa que começou
com uma eucaristia solene

presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga.
Depois seguiu-se um momento recreativo, no Largo
António Nobre, com atuações da fadista Sílvia Raquel, do Rancho Tricanas da
Lapa e do Coro Capela Marta. Tudo isto testemunhado
por muitas pessoas da comunidade do bairro sul da
cidade que se despediram

da efeméride que foi assinalada com vários eventos
desde 2019, mas sobretudo
este ano.
O edil Aires Pereira foi
um dos participantes na
festa que teve sempre o
acompanhamento de perto
por parte do padre Nuno
Rocha, que no passado dia
24 assinalou 16 anos como
pároco da Lapa.

ANA FRANCISCA BRILHA EM CONCURSO NACIONAL
A Direção-Geral da
Educação informou o
Agrupamento de Aver-o-Mar da distinção da aluna Ana Francisca Ramos,
do 9º ano à data do concurso, com uma Menção
Honrosa no escalão A das
IX Olimpíadas da Língua
Portuguesa.
A jovem fez todo o percurso o agrupamento liderado por Carlos Sá, tendo
começado, em 2011/12,
no Jardim de Infância de

Agro Velho, onde também
fez a instrução primária,
entre 2013/14 e 2016/17.
Ingressou no ano seguinte
na Escola Básica de Aver-o-Mar, tendo terminado,
no ano letivo anterior, o
9º ano, com excelente desempenho, algo que a fez
ser sempre aluna do Quadro de Mérito e Excelência
Escolar (na foto é alusiva à
entrega feita no ano letivo
anterior).
Para além da satisfação

para a própria Ana Francisca e família, a distinção foi
recebida com grande alegria por toda a comunidade educativa averomarense,
que se revê nestes exemplos
de dedicação e superação.
Olhando a lista dos distinguidos, a distinção é
ainda mais relevante pois
os três primeiros classificados são alunos de colégios
privados, sendo a estudante
poveira a representante das
escolas públicas.

UNIVERSIDADE SÉNIOR RECOMEÇOU AULAS
Na Universidade Sénior
da Póvoa de Varzim já começou mais um ano letivo.
No dia 27 aconteceu o início das aulas para os experientes alunos que frequentam as várias disciplinas
disponíveis. Desta vez já
há 80 estudantes inscritos,
um aumento em comparação com os 77 inscritos no
ano letivo passado.

No dia seguinte decorreu a abertura solene numa
sessão realizada no Museu
Municipal de Etnografia e
História. O momento incluiu a conferência “Envelhecimento e cidadania: retórica vazia ou agenda para
a ação?”, através da convidada Alexandra Lopes,
tendo contado ainda com
a atuação do Grupo Coral

da USRCPV e do Barítono
Luiz Filipe Marques. A sessão foi encerrada por Maria José Regufe, presidente
2022/23 do Rotary Club da
Póvoa de Varzim.
Este é um ano muito especial dado que a 27 de
novembro será assinalado
o 15º aniversário de funcionamento da Universidade
Sénior.

ALUNOS, PROFESSORES E PAIS PEDALARAM JUNTOS
Mais de duas centenas
de alunos, professores e
encarregados de educação
ligados ao Agrupamento
Flávio Gonçalves pedalaram, na manhã da passada
sexta-feira, num Passeio
de Cicloturismo comemorativo do Dia Europeu do
Desporto Escolar. O pelotão azul, com jovens do 4º
ao 9º ano, percorreu cerca

de 8 quilómetros pelas estradas e ciclovias da cidade
e de Aver-o-Mar, com destaque para a passagem pelas
escolas EB1 Nova, Sininhos
e Desterro.
A iniciativa foi promovida pelo grupo de Educação
Física e pela Associação de
Pais da Escola E.B. 2/3 Dr.
Flávio Gonçalves, local de
partida e chegada deste

evento que contou com o
apoio do Município da Póvoa de Varzim. Continua
assim a ser dada continuidade ao projeto “Desporto
Escolar Sobre Rodas” que
vem sendo desenvolvido
desde o início do ano letivo
2021/2022, inserindo-se no
âmbito da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa
Ciclável 2020-2030.
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145 ANOS DOS BOMBEIROS
A Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa
de Varzim assinalou no
passado sábado o 145º
aniversário. O programa
comemorativo
incluiu
cerimónias no quartel
para assinalar a passagem de mais um ano de
nobre atividade em prol
do socorro e da segurança de pessoas e bens.
Na sessão solene realizada na sede foram agraciados vários elementos
da corporação por terem
15 ou mais anos de relevantes serviços prestados à comunidade e
à causa dos bombeiros.
Destaque para a atribuição de uma medalha que

assinala 40 anos de serviço do bombeiro António
Eduardo Cadilhe Serra.
As distinções foram
atribuídas pela Federação
dos Bombeiros do Distrito do Porto (representada
pelo Comandante José Morais) e pela Liga dos Bombeiros Portugueses (representada pelo Comandante
João Venceslau). Além do
presidente Rui Coelho e
do comandante Joaquim
Moreira (há três meses em
regime de substituição),
entre outras personalidades locais, a cerimónia
contou também com a presença do edil Aires Pereira.
Na sua intervenção, o
presidente do município
revelou que será atribuído

um milhão de euros à associação, num plano de investimento a 5 anos, sendo a
verba destinada a adquirir
mais viaturas de transporte de doentes e de socorro
e também novos equipamentos, visando melhorar
as condições materiais e
operacionais da atividade dos bombeiros. Nos
planos continua também
a ideia de construir um
posto numa freguesia, assim como um campo de
treinos para o corpo ativo.
As comemorações englobaram ainda um desfile
motorizado dos diferentes
veículos utilizados diariamente pelos bombeiros poveiros pelas principais ruas da cidade.

BANDA MUSICAL GRAVA CD,
RECEBE LANCHA DE PRATA
E ENTREGA MEDALHAS
A Associação da Banda Musical da Póvoa de
Varzim decidiu gravar um
novo CD. O trabalho é
composto por obras exclusivas e de produção 100%
nacional, inserindo-se na
comemoração dos 75 anos
de atividade (1947-2022)
como um dos pontos altos
do programa festivo.
A gravação decorreu nas
instalações da renovada
sede do Grupo Recreativo
de Regufe e esteve a cargo
da empresa Afinaudio. Se-

gue-se a fase de edição do
CD e espera-se que esta esteja concluída bem a tempo

do Natal, podendo ser uma
boa prenda para oferecer ou
receber nessa época espe-

cial.
Recorde-se que a Associação da Banda Musical
da Póvoa de Varzim é atualmente presidida por Paulo
Sousa e tem Paulo Veiga
como maestro, tendo vivido
um verão de 2022 cheio de
grande azáfama com concertos, procissões e romarias pelo meio de ensaios e
da preparação para a gravação do novo CD.
Entretanto, o Dia Mundial da Música, no passado
sábado, foi a data escolhida
pela Câmara para oferecer
à instituição uma réplica
em prata da Lancha “Fé em
Deus”. A oferta foi entregue
ao presidente Paulo Sousa pelo edil Aires Pereira,
numa sessão de reconhecimento municipal pelo

trabalho realizado em prol
da música e da cultura em
todo o país. O evento ficou
ainda marcado pela atribuição de medalhas comemorativas dos 75 anos de
atividade.
A efeméride vai continuar a ser celebrada com
um espetáculo de Natal e
o lançamento de um livro
alusivo à história da coletividade.

ASSINALADO O 74º ANIVERSÁRIO DA COOPERATIVA
A Cooperativa Agrícola
e Leiteira do Concelho da
Póvoa de Varzim começou o mês de outubro a
festejar o 74º aniversário.
São mais de sete décadas
de trabalho na defesa dos

interesses de quem vive da
agricultura no município.
“É com muita alegria e orgulho que celebramos mais
um ano de existência”, referiram os responsáveis na
cooperativa poveira numa

publicação em que fizeram
questão de “agradecer e parabenizar cada um dos nossos Associados, Clientes,
Parceiros, Colaboradores e
Funcionários que acreditam
no cooperativismo e fazem

parte deste sucesso”.
Apesar das reconhecidas
dificuldades que o setor
atravessa, ficou expresso
um desejo: “Que venham
mais anos de vida e de sucesso para todos nós”.
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ECOSTEEL MOSTROU INOVAÇÃO EM LAUNDOS
A Ecosteel integrou o
roteiro da segunda semana das Tech@Weeks e
esteve de portas abertas
para falar sobre a cultura
de inovação. O Open Day
Ecosteel decorreu em Laundos na empresa localizada no Parque Industrial.
A iniciativa, promovida
pela ANI - Agência Nacional de Inovação, serviu
para apresentar o Projeto

Desenvolvimento Ecosteel
“Fusion 2.0“ e o sistema
galardoado com o prémio
Red Dot 2022 (Fecho Oculto). Depois de uma visita às
instalações, Pedro da Mata
abordou o tema dos edifícios saudáveis e sustentáveis
sob o mote ‘A sua casa já foi
ao médico?’. O CEO José
Maria Ferreira foi o anfitrião do evento que reuniu
várias dezenas de pessoas.
Pub

RATES COM MOTIVOS PARA SORRIR
A freguesia de Rates esteve em destaque na ordem
de trabalhos da última sessão da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim.
Em primeiro lugar porque foi aprovado o protocolo com a Fábrica da Igreja que vai permitir avançar
com a construção do Museu de Arte Sacra e nova
Escola de Música. Este
investimento autárquico,
de cerca de 700 mil euros,
visa a ampliação e reabilitação da residência paroquial por forma a dar nova
vida ao edifício situado na
Praça dos Forais, elevando
o património, a educação
e a cultural local. Às salas
da Escola de Música vão
juntar-se, ainda, um espaço de auditório e uma área
museológica, cuja construção respeitará a história
do edificado mas que será,
também, marcante ao ponto de elevar o panorama arquitetónico da vila, deseja a
autarquia.
Depois, os deputados

municipais aprovaram a
adesão à Federação Europeia de Sítios Cluniacenses,
com sede em Cluny, através da inscrição da Igreja
de São Pedro de Rates – o
único elemento patrimonial
cluniacense português. Esta
entidade integra vários municípios de diferentes países
da Europa e tem por objetivo criar uma rede entre eles
para valorizar a memória
e a história do património,
intervindo no quadro do
turismo cultural e do desenvolvimento cultural sustentável.
165 MIL EUROS PARA
REABILITAR CASAS
O Município da Póvoa de
Varzim e o Instituto da Habitação e Reabilitação Ur-

bana assinaram mais um
contrato de financiamento relativo à candidatura
apresentada ao Programa
1º Direito. Este apoio, inserido no “Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação” do Plano de Recuperação e Resiliência, permitirá reabilitar a fachada, a
cobertura e o interior de 7
frações na Travessa Fonte
da Cabra, em S. Pedro de
Rates, que estavam identificadas pela autarquia.
Além das obras abrangidas nos edifícios e nas
frações, também está
contemplada a respetiva
qualificação
energética.
O financiamento tem um
valor de 165 mil euros. O
Programa 1º Direito promove a implementação
de soluções habitacionais
para agregados que vivem
em condições habitacionais indignas e que não
dispõem de capacidade
financeira para suportar o
custo do acesso a uma habitação adequada.
Pub

PÓVOA DE VARZIM
Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)
Póvoa de Varzim - Telef.: 252 618 865

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

CAMPO DE AVER-O-MAR INAUGURADO NO DIA 15
Vai ser a 15 de outubro
a inauguração do novo
Complexo Desportivo de
Aver-o-Mar. O equipamento está quase pronto e vai
ser gerido pelo Averomar
Futebol Clube, com quem
a autarquia vai estabelecer
um contrato de comodato,
destacou o presidente Aires
Pereira após a aprovação
pelo executivo.
A ida da principal coletividade averomarense para
uma nova casa vai levar à
desativação do campo de

futebol que é o único pelado
que resta nas freguesias. Para
ali a Câmara tem um projeto
de requalificação que prolonga o que foi feito mais a
sul, mas que também inclui
a renovação da cobertura
do rio Esteiro e do Largo do
Emigrante. O edil recorda
que era uma intervenção já
prevista no Plano de Pormenor da Zona de Agro-Velho.
Segue-se a conclusão do
projeto de execução para depois ser lançado o concurso
da empreitada que Aires Pe-

reira espera ver iniciada no
próximo ano, embora condicionada a eventuais limitações financeiras que possam
existir.
O PS frisou no final da
reunião do executivo que
apreciou os planos apresentados pela maioria PSD.
O vereador João Trocado
regozijou-se por ver que a
intervenção no Rio Esteiro
afinal vai avançar depois de
ter alertado para vários problemas lá existentes há cerca
de um mês.

ARGIVAI FESTEJOU
PADROEIRO SÃO MIGUEL

BALASAR VAI REZAR

Argivai esteve em festa durante quatro dias em
honra de São Miguel, o
padroeiro da freguesia. As
celebrações arrancaram na
passada quinta-feira com
uma eucaristia solene, mas
o ponto alto foi a saída procissão no domingo à tarde,
com acompanhamento da
fanfarra dos escuteiros da
Matriz.
O programa gizado pela
organização englobou uma
atuação do rancho de Beiriz
e uma desfolhada no sábado
à noite que foi bastante concorrida apesar do frio que
se fez sentir. No domingo,
além da missa solene que
antecedeu o cortejo religioso na ruas da freguesia,
ocorreu uma caminhada
matinal solidária que percorreu a quase pronta “Ecovia D.Sancho”.

Pub

INSCRIÇÕES
ABERTAS

ANO LETIVO
2022-23
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OCORRÊNCIAS

EMIGRANTE VILACONDENSE FOI DECAPITADA
É de Vila do Conde a
mulher que foi morta de
forma violenta e cujo corpo
foi encontrado em França,
perto da fronteira com o
Luxemburgo, onde residia
há vários anos na localidade de Diekirch. Diana Santos tinha 40 anos, tendo
trabalhado como empregada no setor da restauração, embora também fosse
conhecida por cantar em
festas de emigrantes e em
sessões de karaoke.
O cadáver, desmembrado e decapitado, foi encontrado no passado dia
19 por um adolescente

num edifício abandonado
perto da Câmara de Mont-Saint-Martin, a cerca de 60
quilómetros do local onde
a mulher residia. A polícia
de imediato iniciou as investigações sobre o possível
homicídio, que deverá ter
sido cometido noutro local
dada à ausência de sangue
no sítio onde foi descoberto
o corpo.
Graças à divulgação de
imagens das tatuagens que
a vítima tinha – num dos
desenhos estava escrita a
palavra “Kiko” – foi possível chegar à identificação do
torso já que a cabeça não foi

encontrada. O resultado
da autópsia não revelou
ferimentos de bala ou de
violência sexual e foram
realizados testes de ADN
para confirmar a identificação, tentando descobrir
vestígios do crime macabro.

Foi o ex-namorado quem
associou as tatuagens a Diana Santos, que tinha um
filho de 22 anos chamado
Francisco. A família mais
próxima vive em Portugal
e agora aguarda que o corpo seja trasladado para ser
realizado o funeral, tendo o

irmão Vítor Santos apelado a quem tenha informações para entrar em contacto com as autoridades.
O caso está a ser acompanhado pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros através dos consulados
gerais de Estrasburgo e do
Luxemburgo.
Segundo
ontem revelou o Correio
da Manhã, citando amigos da vítima, esta terá
casado com um indivíduo
de nacionalidade marroquina pouco tempo antes
de morrer e isso é algo que
também está a ser investigado.

PSP DETEVE LADRÃO QUE QUERIA REPETIR CRIME
A Polícia de Segurança
Pública deteve, na madrugada (2h20) do passado
dia 28, um homem que
estava na posse de “uma
chapa em cobre que servia
de cobertura de um edifício público” situado na
rua D. Maria I, na Póvoa
de Varzim. O comunicado
do Comando Metropolitano revela que os agentes
da Divisão de Investigação Criminal apanharam
o indivíduo, com 42 anos
de idade, desempregado e
residente na Póvoa de Var-

zim, na posse do metal, mas
igualmente de uma tesoura
que terá sido utilizada para
a concretização do furto e
que também foi apreendida.
A PSP sublinha que o mesmo homem já tinha sido
detido, no passado dia 3 de
janeiro, por ilícito idêntico,
neste caso a prática de crime contra o património,
naquele mesmo local onde
existem o Pavilhão e o Auditório municipais, a Casa
da Juventude e o Centro
Coordenador de Transportes.

CONDUTORES
ALCOOLIZADOS
DETIDOS
A PSP apanhou dois
condutores que estavam alcoolizados numa operação
realizada no ultimo fim de
semana nas cidades de Vila
do Conde e Póvoa de Varzim.
Elementos da Divisão
Policial vilacondense fizeram essas duas detenções
por condução sob o efeito
do álcool numa ação que
englobou a fiscalização de

55 condutores e respetivos
veículos. Aí foram detetadas 8 infrações ao Código
da Estrada e legislação rodoviária.
DETENÇÕES POR
TRÁFICO DE DROGA
A PSP anunciou ter feito
mais detenções no âmbito
do combate ao crime de tráfico de droga.
Agentes da Esquadra de
Intervenção e Fiscalização
Policial da Divisão de Vila
do Conde apanharam um

homem de 21 anos, desempregado, na rua Bernardino Craveiro, na tarde da passada sexta-feira,
na posse de 12 doses de
haxixe.
Também um casal residente na Póvoa de Varzim
foi detido pela PSP, ao início da noite da passada segunda-feira, no bairro da
Pasteleira Nova, no Porto.
O homem de 36 anos e a
mulher de 35 anos de idade foram apanhados com
48 doses de heroína e 14
doses de cocaína.

BOMBEIROS NO PÓDIO EM PROVA INTERNACIONAL
Lucília Ribeiro, dos
Bombeiros da Póvoa de
Varzim, ficou na segunda
posição do escalão sénior
2 na prova física “Escadórios da Humanidade”.
A bombeira demorou 9
minutos e 29 segundos na
subida dos 566 degraus
do Bom Jesus, em Braga
(Património Mundial da
Unesco), envergando o
equipamento de proteção
individual completo (30
quilogramas aproximadamente), ou seja, casaco de
fogo, botas, calças, cogula,
luvas, capacete e aparelho
respiratório circuito aberto. A vencedora foi Sara
Rodrigues, dos Bombeiros

Santos foi o 40º em sub 25
(lugar 318 na geral). A comitiva poveira foi liderada
pelo comandante Joaquim
Moreira, que também concorreu, sendo o 13º classificado no escalão veteranos 4
e 312º na geral.
INCÊNDIOS EM BALASAR
de Esposende, e no terceiro
posto ficou Sónia Carvalho, de Vizela. Na mesma
categoria, Rafaela Cadilhe,
também da Póvoa, foi a sexta classificada, enquanto a
corporação poveira ficou no
terceiro lugar por equipas.
Nos vários escalões, participaram 136 operacionais

femininas.
Em masculinos (475 participantes), na categoria Veteranos 1, o terceiro posto
foi para Pedro Nascimento
(15º na geral com 6 minutos e 33 segundos), enquanto Rogério da Hora Pereira
foi o nono no mesmo escalão e 57º na geral. Gonçalo

O fogo não largou a freguesia de Balasar nos últimos dias. A mais relevante
ocorrência surgiu no lugar
de Gresufes, em concreto
uma zona de mato na rua
Manuel Costa Boucinha,
um pouco depois da Quinta de Santo Adrião e perto
de uma vacaria que já há

alguns anos foi destruída
pelas chamas. Depois de
no domingo já terem sido
mobilizados 20 elementos
e seis viaturas dos bombeiros, na segunda-feira à tarde surgiu novo alerta pelo
112, curiosamente quase
à mesma hora, cerca das
15h. A corporação poveira
fez soar a sirene e enviou
para o local uma dezena
de elementos e três veículos de combate a incêndios
florestais, tendo dominado
o fogo por volta das 17h.
Na semana anterior também se registaram outras
ignições na freguesia mais
distante do centro da cidade da Póvoa de Varzim.
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POLÍTICA

LÍDER DO PS PÓVOA AVANÇA PARA NOVO MANDATO
João Trocado decidiu
recandidatar-se à presidência da Comissão Política Concelhia do PS da
Póvoa de Varzim. As eleições estão marcadas para
esta sexta-feira e o atual
presidente dos socialistas
poveiros prepara-se para
continuar mais dois anos
no cargo. João Trocado

avança para um terceiro
mandato após quatro anos
de liderança, mas o socialista ainda não disse se daqui a
dois anos vai também estar
disponível para o sufrágio
interno que irá anteceder as
autárquicas de 2025 e muito menos esclareceu se será
ele novamente o candidato
à Câmara.

Relativamente ao ato eleitoral interno, João Trocado
quer que os militantes do
Partido Socialista façam
uma avaliação do trabalho
dos últimos 4 anos, tendo
adiantado que irá renovar ligeiramente a equipa,
“acrescentando muita gente
que se juntou nestes últimos
anos, sobretudo aqueles que
integraram as listas para as
freguesias e órgãos municipais”.

visita ao Parlamento Europeu. Os elementos liderados
por João Trocado foram recebidos pelo eurodeputado
João Duarte Albuquerque.
Entre o grupo de acompanhou o presidente da
concelhia poveira, que esta
semana apresentou a recandidatura ao cargo, es-

teve a também vereadora
Ilda Cadilhe, o líder da JS,
Gonçalo Angeiras, assim
como vários deputados
socialistas na Assembleia
Municipal e Hugo Carvalho Gonçalves, poveiro
que é adjunto do Gabinete
da Secretária de Estado da
Habitação.

SOCIALISTAS VISITAM
PARLAMENTO EUROPEU
Uma comitiva do Partido
Socialista da Póvoa de Varzim esteve em Bruxelas de

AIRES PEREIRA E JOÃO TROCADO FAZEM BALANÇO
Já passou um ano das
eleições autárquicas que
reelegeram o social-democrata Aires Pereira e
que tornaram o socialista
João Trocado no principal
rosto da oposição, daí ser
altura de balanço do primeiro quarto do mandato
cumprido por ambos.

O presidente da Câmara
começou por lamentar que
a “postura desta nova oposição” não permita “contar
com ela para nada”, tendo
Aires Pereira sublinhado
que a “equipa do PSD tem
vindo a trabalhar nos compromissos que assumiu com
os poveiros, por forma a

chegar ao final do mandato
com um sentimento de dever cumprido”.
Por sua vez, João Trocado
garantiu que “a nova experiência tem sido enriquecedora e bastante exigente,
fazendo os possíveis para
honrar os compromissos
assumidos”. O vereador

destaca a apresentação de
várias propostas em prol da
Póvoa e a vigilância da atividade política da maioria. O
porta-voz socialista admite
ter grandes expetativas para
os próximos três anos e não
quer desiludir quem votou
no PS, tendo ainda realçado o ambiente pacífico que

existe nas reuniões do executivo, assente em respeito
e cordialidade, tanto na
Câmara como na Assembleia Municipal. João Trocado considera ainda que
tem conseguido marcar a
agenda e sente que tem assumido uma postura liderante enquanto oposição.

SAÚDE

ENFERMEIROS DO CENTRO HOSPITALAR PREMIADOS
COM BOLSA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO
O Centro Hospitalar da
Póvoa de Varzim / Vila
do Conde deu conta que
foi entregue oficialmente
uma distinção nacional a
uma equipa de enfermeiros especialistas em reabilitação. Trata-se do prémio principal da primeira
Bolsa de Investigação Maria Manuela Martins e foi
alcançado pelos profissionais Vasco Ribeiro, Laura
Marafona, Margarida Fi-

gueiredo e Liliana Silva.
O momento do reconhecimento aconteceu na
Escola Superior de Enfermagem do Porto e Carlos
Silva, o enfermeiro gestor
do Serviço de Ortopedia,
considerou que “a candidatura ao prémio não foi
um fim em si mesmo, mas
a consequência de um trabalho já em curso” e que
tem contado com os contributos de Joana Gonçal-

ves, médica fisiatra, e de
Fernando Petronilho, professor na Universidade do
Minho.
O Centro Hospitalar remata explicando que “a elevada qualidade do projeto
vencedor faz jus ao trabalho da docente e investigadora que dá o nome à Bolsa
Maria Manuela Martins,
instituída pela Associação
Portuguesa de Enfermeiros
de Reabilitação”.
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CULTURA

FADISTAS ANIMARAM
ESPETÁCULO NO BONFIM

A Fonte da Bica, junto
ao Bairro de Nova Sintra,
voltou a receber uma Noite de Fado.
Depois de alguns anos
de paragem, a iniciativa
voltou sob organização

do Grupo Recreativo Estrela do Bonfim e da Junta
da União de Freguesias da
Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai.
Numa noite fria, dezenas
de pessoas fizeram questão

de comparecer para apreciar as belas vozes de Sílvia
Raquel, Pedro Ferreira e
Vânia Leal, que se juntaram
aos sons da guitarra de Rui
Beirão e da viola de José Saraiva.

PADRE POVEIRO ENCONTROU-SE COM O PAPA
O padre poveiro Paulo
Terroso encontrou-se com
o Papa Francisco naquele que já disse tratar-se “o
mais belo dos presentes”
pelo seu quadragésimo
quarto aniversário. O sacerdote natural de Argivai

ofereceu ao Sumo Pontífice
o livro “A devoção de Nossa Senhora das Dores na
Basílica dos Congregados”
e ainda conseguiu obter um
autógrafo de Jorge Bergoglio numa obra, “Sonhemos
juntos. O caminho para um

futuro melhor”, que contém
uma conversa entre o chefe
da Igreja Católica e Austen
Ivereigh, que também se associou ao evento.
Recorde-se que Paulo
Terroso foi nomeado pelo
Vaticano para integrar o

grupo de especialistas de
todo o mundo que concluiu no passado domingo
a elaboração do documento
para a Etapa Continental
do Sínodo decretado pelo
Papa Francisco para toda a
Igreja.

ENTREGUE PRÉMIO ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS
Daniela Reis foi a vencedora da edição inaugural do Prémio de Pintura
‘Professor Dr. António
Carlos dos Santos’. A artista é filha e neta de poveiros, nasceu e reside na
capital do país, tendo o
curso superior da Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa.
Elaborou um quadro que
intitulou de “É o comer
que faz a fome”, no qual

estão representadas “duas
mulheres com o típico lenço negro e xaile a leiloarem
o peixe” e “atrás um céu
suave e quente entrecortado pela vela de uma embarcação”. Para Daniela Reis é
uma “quase-memória” que
a remete para os tempos de
infância.
Nos termos do concurso,
o quadro passa agora para o
património municipal. Ao
todo participaram 59 pin-

tores sob o desafio de “Pintar a Póvoa” e o prémio foi
entregue no Diana-Bar no
passado dia 24.
A morte precoce do jurista e sociólogo António Carlos dos Santos impediu-o
de concretizar um projeto
cultural e científico para a
terra natal, a Póvoa de Varzim, mas a criação deste
prémio pretende contribuir
para materializar esse sonho.

COLEÇÃO DE RAÚL LEITÃO PATENTE NO ARQUIVO
O Arquivo Municipal está
a acolher a exposição “Colecionadores Poveiros”, que
pretende dar a conhecer ao
público algumas das maiores coleções poveiras e os
méritos dos autores.
A primeira edição desta-

ca Raúl Leitão, que desde
bem cedo coleciona tudo
o que diz respeito à Póvoa
de Varzim. Começou por
dedicar-se à bibliografia e
medalhística e depois interessou-se pela cartofilia,
possuindo um significati-

vo acervo de documentos
e manuscritos de dezenas
de personalidades e autores
locais.
A inauguração contou
com uma pequena tertúlia e
os objetos ficam patentes até
ao final do mês de outubro,

seguindo-se a participação
de outros colecionadores,
nomeadamente Mário Linhares e Tó Reina, que vão
igualmente apresentar as
respetivas coleções e falar
dos objetos que mais apreciam.

Pub
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REGIÃO

MORADORES EM APÚLIA CONHECERAM
PORMENORES SOBRE REALOJAMENTO
A Câmara de Esposende
revelou que o presidente
Benjamim Pereira reuniu-se
com os moradores de Apúlia
que vão ter de ser realojados
por causa do Projeto de Requalificação Ambiental e
Valorização das Atividades
Tradicionais em Pedrinhas e
Cedovém. No encontro participaram também o Conselho Diretivo dos Baldios dos
Sargaceiros de Apúlia e a
União de Freguesias de Apúlia e Fão. A zona em causa,
lembra a autarquia, “configura uma das áreas litorais
da região norte com maior
suscetibilidade a fenómenos
de erosão costeira” e por isso
a ocupação urbana vai ter de
recuar, em relação à linha da
costa, para permitir a renaturalização da duna.
O edil quis dizer olhos
nos olhos aos moradores
afetados como vai ser feito
o realojamento no âmbito
da Estratégia de Habitação
Local, um programa que,
recorde-se, tem apoio de
fundos estatais e que, no
caso de Esposende, lhe per-

mitirá aceder a 18 milhões
de euros para investimento
em reabilitação, construção
e aquisição de imóveis. A resolução da situação em Apúlia “representa o concretizar
de um anseio com décadas”,
destaca a edilidade, que
aponta pra breve “a apresentação pública do projeto,
com vista a acolher contributos finais para o mesmo”.
Antes disso e durante este
mês vão ocorrer “mais reuniões com os restantes grupos de interessados”.

retomadas as obras de requalificação do Largo Rodrigues Sampaio e zona
envolvente. Depois de concluída a primeira fase, que
se centrou na Praça D. Frei
Bartolomeu dos Mártires e
cuja reabertura ao trânsito
ocorreu no fim de julho julho, a autarquia prossegue
agora os trabalhos de renovação deste local central
da cidade, aproveitando a

ÁGUA DA TORNEIRA
TOTALMENTE SEGURA

RETOMADAS OBRAS
NO CENTRO DA CIDADE

A água da torneira em
Esposende é 100% segu-

Em Esposende já foram

CÂMARA DA TROFA VAI
ASSINALAR DIA MUNDIAL
DA SAÚDE MENTAL
A Câmara Municipal da
Trofa vai assinalar, próximo no dia 10 de outubro,
o Dia Mundial da Saúde
Mental, no auditório do
Fórum Trofa XXI, com
várias atividades abertas
a toda a população, entre
as 16h30 e as 18h30. O objetivo é consciencializar a
população em geral sobre
a temática da saúde mental, além de estimular a
criação de novas políticas
voltadas para o bem-estar
físico e mental.
A autarquia trofense
preparou um programa
para o público em geral
no Auditório do Fórum
Trofa XXI, propondo uma
conversa sobre o fenómeno do Burnout e ainda os
desafios da parentalida-

de na atualidade, com Sara
Barros, psicóloga do Centro
Hospitalar Médio Ave. Segue-se uma sessão de yoga
e mindfulness com a professora Kalyna Gohan,
A OMS – Organização
Mundial da Saúde desenvolveu o conceito de saúde que
amplia a visão sobre o que
significa “estar saudável”,
alertando e incidindo para
a parte mental e não apenas
a doença física. Defende a
OMS que o lado mental não
deve ser ignorado e torna-se
essencial para atingir o estado ideal de saúde.
“Não comemoramos os
dias mundiais apenas por
comemorar, a temática da
Saúde Mental é cada vez
mais um tema presente na
nossa sociedade, da qual

oportunidade de financiamento Plano de Ação para
a Regeneração Urbana.
O investimento ronda
1 milhão e 250 mil euros,
privilegiando a mobilidade sustentável, pedonal e
ciclável, além de contemplar o reordenamento do
trânsito e reformulação
dos espaços, procurando
o desenvolvimento harmonioso e a dinamização
económica e turística, eliminando barreiras arquitetónicas, salienta o município em comunicado.
Dado que a concretização desta empreitada
acarreta transtornos e condicionalismos diversos, a
Câmara esperou pelo fim
do verão para iniciar a segunda fase, que apenas deverá estar concluída em junho de 2023, ou seja daqui
a 9 meses.

enquanto Câmara Municipal, devemos alertar
através do reforço de informação sobre questões associadas ao bem
estar, na perspetiva da
educação para a saúde,
tendo em vista a adoção de comportamentos
e atitudes informadas e
conscientes.” revela Sérgio Humberto, Presidente
da Câmara Municipal da
Trofa.

ra, destacou hoje a autarquia, em nota informativa,
apoiando-se em dados relativos a 2021 do controlo
da qualidade da água destinada ao consumo humano
que foram agora divulgados. O Relatório Anual dos
Serviços de Águas e Resíduos da ERSAR (Entidade
Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos), confirma que a água fornecida
na torneira dos esposendenses apresenta excelente
qualidade.
Dado que o indicador de
água segura mantém o valor nos 100%, o município
aproveita para garantir que
a população pode beber
água com toda a confiança, graças a um controlo
exigente das normas legais
e a um acompanhamento
rigoroso e coordenado.
Esposende continua, assim, a liderar o ranking de
Água Segura nos concelhos
da região Norte, ao nível
do indicador água segura
na torneira dos consumidores.

MINISTROS EM BARCELOS
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INVESTIMENTO DE 6 MILHÕES
DE EUROS EM VAIRÃO
A Quinta de Crastro,
em Vairão, está finalmente
a beneficiar de obras que
visam corrigir o estado
de degradação em que o
imóvel se encontrava. A
empreitada vai criar as
condições para a instalação da nova sede da Associação BIOPOLIS, enti-

dade que ali vai centralizar
os serviços administrativos
e parte das instalações de
investigação científica, num
investimento total que ascende a perto de 6 milhões
de euros.
O projeto prevê instalar
no Campus de Vairão um
centro de excelência a nível

europeu nas áreas da investigação em ambiente, biodiversidade e agricultura, que
resulta de uma parceria inédita entre o CIBIO-InBIO
da Universidade do Porto,
a Universidade de Montpellier e um parceiro-chave do
setor empresarial: a Porto
Business School.

BEATRIZ E CATARINA
ENTRAM COM MÉDIA 20
NA UNIVERSIDADE
Duas jovens vilacondenses entraram na Universidade do Porto com
20 valores, média do ensino secundário e nota dos
exames nacionais. Ambas
receberam as felicitações
da Câmara Municipal
“pelos resultados de excelência”.
Beatriz Silva completou
o 12º ano na Escola Secundária D. Afonso Sanches, em Vila do Conde,
tendo entrado na Faculdade de Direito. Catarina
Machado concluiu o 12º

ano na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, tendo ingressado no Curso de
Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes.

PIANISTA PREMIADO
NOS ESTADOS UNIDOS
O disco “Iberian Impressions”, do pianista vilacondense Paulo Oliveira, foi
premiado com um Global
Music Award nos EUA, na
categoria de ‘classical piano’.
A obtenção desta importante distinção internacional mereceu já a felicitação
da Câmara Municipal. Re-

corde-se que o concerto de
lançamento do disco premiado aconteceu no Teatro
de Vila do Conde, no passado mês de maio, sendo
em breve apresentado no
Centro Cultural de Belém
(25 de novembro) e depois
na Casa da Música (21 de
fevereiro de 2023).

A autarquia fez questão
de lhes desejar “as maiores felicidades para esta
nova etapa” no ensino superior.

‘MERCADO MEDIEVAL’ EM AZURARA
A freguesia de Azurara
foi palco de mais uma edição, a terceira, do “Mercado Medieval”. O evento
animou o adro da Igreja
Matriz durante três dias

e não faltaram atividades
para animar os visitantes,
desde a tradicional queimada galega, no sábado à noite, até ao cortejo medieval,
na tarde de domingo. Os

cheiros, sabores e tradições
de outros tempos fizeram
sucesso no regresso desta
iniciativa que atraiu muita
gente e promete voltar em
2023. (foto de José Lopes)
Pub
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VÍTOR COSTA ACREDITA QUE É DESTA
QUE VAI AVANÇAR A ESQUADRA DA PSP
A prometida esquadra
da PSP em Vila do Conde
está mais perto. O sonho
é bastante antigo e o edil
Vítor Costa acredita que
agora estão reunidas as
condições para avançar o
mais breve possível.
O novo edifício, a construir na rua Baltazar do
Couto, em terreno doado pela autarquia, servirá
para albergar a Divisão
Policial (que superintende Vila do Conde, Póvoa
de Varzim e Santo Tirso),

bem como a 8.ª Esquadra
da Divisão de Investigação
Criminal (localizada nas
Caxinas) e o Trânsito (atualmente na Póvoa). A obra
pode arrancar ainda antes
do final do ano, segundo o
autarca admitiu ao JN, mas
primeiro será preciso lançar
concurso público para uma
empreitada que vai custar
pelo menos 3,5 milhões de
euros, mas pode sofrer um
acréscimo até 20% pelo mecanismo de revisão extraordinária de preços. A inten-

ção é tê-la pronta no final de
2024, colocando fim a quase
três décadas de promessas e
adiamentos.
Recorde-se que em meados de 2019 foi assinado um
protocolo de cooperação
entre a autarquia, na altura
liderada por Elisa Ferraz,
o Ministério da Administração Interna e a PSP, seguindo-se a publicação de
uma portaria em Diário da
República que autorizou um
investimento de 3 milhões
de euros no fim de 2020.

CAXINAS RECEBEU PESCADORES QUE NAUFRAGARAM
Já regressaram a casa os
pescadores, na maioria vilacondenses, que naufragaram após um incêndio
que deflagrou no barco
em que seguiam em alto
mar, a cerca de 300 milhas náuticas da ilha de
São Miguel, nos Açores,
na madrugada do passado
dia 27.
Após
disponibilizar,
junto dos familiares,
apoio pessoal e institucional nos momentos que se
seguiram, o presidente da
Câmara Municipal de Vila

do Conde, Vítor Costa, fez
questão de ir recebê-los na
manhã do passado sábado
ao aeroporto Francisco Sá
Carneiro.
De seguida, os pescadores do “Filipa Miguel”,
matriculado em Sesimbra
e tendo Manuel Fortunato
como armador, dirigiram-se para a Igreja de Nosso
Senhor dos Navegantes,
nas Caxinas, onde decorreu
uma cerimónia religiosa de
ação de graças.
Refira-se que tem sido
esta companha a transpor-

tar o andor do Senhor dos
Navegantes nos últimos
anos. Os oito tripulantes
da embarcação de pesca de
espadarte tiveram de ser socorridos após um fogo ter
forçado a que se refugiassem numa balsa.
Apesar dos momentos
complicados que viveram,
a história teve um final feliz
e os bravos homens do mar
conseguiram salvar-se com
ajuda de um navio mercante que estava perto e foi ativado para os recolher pelas
autoridades.

LIONS PLANEIA PROGRAMA CHEIO DE ATIVIDADES
O Lions Clube de Vila
do Conde já apresentou as
atividades a desenvolver
no novo ano lionístico que
vai até julho de 2023. A cerimónia de divulgação foi
feita pelo presidente Ivo
Viterbo durante um jantar
convívio que decorreu no
Santana Hotel & SPA. O
evento ficou marcado pela
homenagem de gratidão à
unidade hoteleira, nomeadamente ao responsável,
António da Silva Campos,
por ser graciosamente a
casa e sede, durante mais
de duas décadas, do Lions

vilacondense, que ali reúne
mensalmente em ambiente de “simpatia, abertura e
muita qualidade”.
O plano de atividades
terá como pontos mais importantes o Cartaz da Paz,
o Magusto a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, a luta contra as catástrofes e contra a pobreza, os
esforços em favor da melhoria da visão e a luta contra
o cancro infantil, pela melhoria do ambiente, contra
a fome e pela melhoria da
saúde das crianças. Estão
ainda previstas atividades

de formação e informação
nas áreas do ambiente, da
inteligência artificial, da
saúde e da economia.
Na sessão participaram
também representantes do
Rotary Clube de Vila do
Conde e do Lions Clube
de Póvoa de Varzim. Em
representação da Câmara
de Vila do Conde esteve
Carla Peixoto, que manifestou a vontade da autarquia
em continuar a contar com
Lions nas atividades que
tem desenvolvido até agora,
com ênfase para a área social em que é vereadora.
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VILA DO CONDE

PÓVOA DE VARZIM

FOTO

Moradia em Banda em Vila do Conde próxima
de todas as comodidades como praia,
comércio, serviços, escolas, restaurantes,
zonas de lazer e acessos a auto estrada.

Apartamento T3 remodelado com vista mar
em Vila do Conde

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

Tipologia V3 |

Tipologia T3 |

Tipologia T3 |

249 500€

276 000€

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

WWW.VAL-HALA.COM

190 000€

AMI: 15218

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 6 OUTUBRO 2022 | 17
Pub
AGROSEMANA

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 “DE PEITO CHEIO”
Dentro das quatro linhas,
os varzinistas rejubilam de
satisfação, perante o desempenho da equipa sénior, tanto no campeonato como na
Taça de Portugal.
Na Liga 3, a equipa poveira soma 10 pontos nos
quatro jogos já realizados
e divide a liderança com o
Lank Vilaverdense. Na quinta jornada, os varzinistas visitam a Sanjoanense, às 15h
do próximo sábado, estando
o relato garantido na Rádio
Onda Viva.
SPORTING DEPOIS
DO FEIRENSE
Na segunda eliminatória
da Taça, um golo de José
Augusto mesmo ao cair do
pano acabou por ser o passaporte para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Estádio Municipal
da Maia foi desta vez a casa
escolhida pelos dirigentes
alvinegros para receber o
Feirense, clube que milita

da. Recorde-se que na época
passada foi precisamente o
Sporting, onde joga o poveiro Luís Neto, a eliminar o
Varzim em Alvalade.
HOSPITAL DÁ NOME
À BANCADA SUL

na II Liga. O jogo foi mais
uma demonstração do bom
momento que atravessam
os comandados de Tiago
Margarido, com o próprio
a evidenciar ser um técnico ambicioso e sem medo
de arriscar. A gestão eficaz
do plantel em nada é monocórdica e de fácil leitura,
impondo as suas ideias e
escolhendo quem está capaz
nos diversos momentos. O
Varzim seguiu em frente na
prova rainha do futebol por-

tuguês e, a cada jogo, a equipa vai seduzindo, mesmo os
mais céticos, indicando que
esta poderá ser uma temporada para sorrir no final.
Entretanto, o sorteio realizado na passada terça-feira
ditou que o Varzim vai receber o Sporting na terceira
eliminatória prevista para
16 de outubro. Dado que o
relvado poveiro ainda não
está em condições, o clube
terá novamente de jogar em
casa emprestada nesta parti-

O Varzim reforçou os laços com o Hospital da Luz,
numa cerimónia realizada
no estádio. A formalização
do acordo, mereceu algumas
palavras de circunstância,
tanto do presidente Edgar
Pinho como do administrador Sérgio Viana, que foi
dizendo que “o Hospital da

Luz preza-se de ver alargado um protocolo que já vem
de há 10 anos, com um clube que é uma referência na
cidade”. Na troca de galhardetes, Edgar Pinho também
demonstrou grande satisfação por contar com o apoio
de uma Instituição que também é uma referência na
saúde privada em Portugal.
Sobre os contornos e condições do protocolo, pouco
ou nada adiantaram, mas é
certo que os sócios e jogadores do clube continuarão
a ser privilegiados quando
requisitarem os serviços da
unidade de saúde.

SDUQ TEVE MAIS DE UM MILHÃO DE PREJUÍZO
Cerca de uma centena
de associados compareceram na Assembleia Geral
do Varzim realizada na
noite da passada sexta-feira no Auditório Municipal. Numa sessão com
muitos pontos na ordem
de trabalhos, a reunião
magna começou às 21h30
e durou mais de três horas.
O presidente Edgar Pinho
e o diretor financeiro Luís
Suarez foram os principais
oradores, respondendo às
muitas questões levantadas pelos sócios, nomeadamente esclarecendo que
estão em dia as prestações
relativas a dívidas às Finanças, Segurança Social
e Famenc. Os mesmos ficaram a saber que os dois
dirigentes são fiadores do
clube, tendo o líder máximo revelado que tem mais
de 700 mil euros emprestados e também que tem a
certeza de que o Varzim o
irá ressarcir quando tal for
possível.
Os relatórios de contas
do clube e da Sociedade

Desportiva Unipessoal por
Quotas relativos à época
desportiva 2021/2022 foram ambos aprovados. O
primeiro apresentou um
resultado negativo de cerca
de 13 mil euros e a aprovação mereceu 11 abstenções.
No que diz respeito à SDUQ
(que integra o futebol profissional), foi apresentado
um resultado negativo de
cerca de 1 milhão e 100 mil
euros, registando alguns
momentos mais “quentes”

na discussão, com os associados a apontarem o dedo
à gestão da direção. Para a
nova época foi previsto um
resultado positivo nas contas do clube e um prejuízo
de cerca de 350 mil euros na
SDUQ, mas esse valor pode
ser anulado com a venda
de Zé Carlos, já que o clube recebeu apenas 300 mil
euros da cedência, podendo
receber até mais 800 mil euros se o Vitória Sport Clube
concretizar a compra.

No Plano de Atividades
dado a conhecer, foi revelada a aposta nas modalidades do Karaté, Futebol
Feminino (formação), no
Futebol de Praia e no Futsal
(que dentro de 1 ano será
definitivamente conhecido
como Varzim Futsal). A Escola dos Tarrotes apostará
na criação de Núcleos em
todas as freguesias da Póvoa.
Edgar Pinho destacou a
atual reestruturação que

está a ser feita na profissionalização do clube e
também comentou o investimento feito no Estádio, desde a colocação de
um novo relvado à criação
de novas estruturas, como
a bancada poente, norte e
sul, onde estão a ser finalizadas obras profundas
dadas a conhecer através
de fotos nas redes sociais.
Desportivamente, o dirigente reiterou que o objetivo passa pela subida de
divisão.
Os 10 sócios propostos
para o Conselho Varzinista são exatamente os
mesmos do último mandato (Aires Pereira, Macedo Vieira, Jorge Caimoto,
Carlos Costa, Jacinto Ribeiro, Manuel Milhazes,
João Pereira Gomes, Maria de Lurdes Fangueiro,
Edgar Torrão e Luís Graça) e mereceram 2 votos
contra e 26 abstenções.
No final da AG, Edgar
Pinho recusou-se a prestar
esclarecimentos à comunicação social.
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RIO AVE NAVEGA MELHOR APÓS VITÓRIA

O Rio Ave venceu o Santa Clara por uma bola a
zero em partida da jornada
8 da I Liga. Os rioavistas
bateram os açorianos graças a um golo do avançado
Boateng logo aos 15 minutos. O jogo foi equilibrado, mas os pupilos de Luís
Freire foram eficazes ao
concretizar uma das escassas oportunidades de golo
criadas.
O treinador Luís Freire elogiou a exibição dos
jogadores e considerou o
triunfo justo, mas frisou
que ainda há muito para
melhorar. Este triunfo
coloca os vilacondenses
mais tranquilos na tabela,
passando a ocupar o déci-

mo lugar com 9 pontos somados. Segue-se a visita ao
Estádio da Luz para defrontar o líder Benfica às 18h do
próximo sábado.
SORTEIOS DAS TAÇAS
Foi conhecido o percurso
do Rio Ave na Taça da Liga.
O clube vilacondense ficou
no grupo B juntamente com
o Sporting, Marítimo e Farense. As jornadas da fase
de grupos da competição serão realizadas nos meses de
Novembro e Dezembro, na
pausa dos campeonatos devido ao Mundial, em dias e
horários a definir. Na estreia
os rioavistas vão à Madeira
visitar o Marítimo, depois

serão anfitriões do Sporting (detentor do título) e
fecham em Vila do Conde
a receber o Farense.
Também na Taça de
Portugal o Rio Ave já sabe
que vai fazer a estreia na
prova fora de casa, no terreno do Oliveira do Hospital, emblema que ocupa
o sexto lugar na série sul
da Liga 3 e que na ronda
passada eliminou o Estrela da Amadora e anteriormente afastou o Lourosa.

DOMINGO PARA ESQUECER NO DISTRITAL
No futebol distrital, a
equipa B do Varzim perdeu por 1-0 na deslocação à
casa do Oliveira do Douro e
caiu para o último lugar da
série 1 da Divisão de Elite
Pró-Nacional da Associação de Futebol do Porto. Na
próxima ronda os poveiros

recebem o Candal que, na
competição, ainda não tem
qualquer derrota, enquanto
os pupilos de Francisco Tobias apenas somam 1 ponto
em cinco jornadas.
Na Divisão de Honra, o
patamar abaixo, o Balasar
também não teve um do-

mingo fácil uma vez que foi
derrotado por 5-0 no reduto do Pedroso e caiu para o
quarto posto (9 pontos em
5 jornadas). Os pupilos de
Cacioli (ao meio na foto) terão agora pela frente o Crestuma,, em casa, no próximo
domingo.

Pub
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EIS OS
CAMPEÕES DA
SUPERTAÇA
DA PÓVOA
O Leões da Lapa em
infantis, o Beiriz em juvenis, o Rates em seniores
e o Regufe em escolinhas
conquistaram a Supertaça
da Póvoa no arranque da
época do futebol popular
poveiro no passado fim de
semana.
No domingo realizaram-se duas finais: de manhã os seniores do Rates
derrotaram o Amorim no
desempate por penaltis
após a igualdade no tempo
regulamentar e de tarde o
Regufe venceu o Navais
por 7x2 no escalão mais
novo.

No sábado à tarde também decorreram duas partidas: na categoria de infantis
o Leões da Lapa derrotou o
Rates por 5x3 e no escalão
de juvenis foi o Beiriz a vencer o Argivai por 3x2.
CAMPEONATO
No próximo fim de semana arranca o campeonato
também nos quatro escalões. Nesta primeira ronda
jogam Terroso x Argivaim,
Beiriz x Aguçadoura, Rates x Averomar, Amorim x
Navais, Laúndos x Leões da
Lapa e Regufe x Estela.

DOIS CLUBES LIDERAM CAMPEONATO VILACONDENSE
Fajozes e Macieira (na
foto) lideram o campeonato de futebol popular de
Vila do Conde. Após duas
jornadas, são os únicos
clubes com dois triunfos
somados, tendo por isso 6
pontos já acumulados.
Na ronda do passado
fim de semana, o Fajozes
foi vencer a Touguinha
por 1x0 e o Macieira bateu em casa o Vila Chã por
3x0. O campeão Árvore

não foi além da igualdade a
uma bola em Gião.
Outros resultados: Malta
1 x Rio Mau 1; Fornelo 2 x
Mindelo 0; Arcos 2 x Labruge 2; Vairão 4 x Retorta
2; Tougues 3 x Bagunte 2 e
folgou o Aveleda.
Ruben Feiteira, do Árvore, e José Pinheiro, do
Labruge, partilham a liderança da lista de melhores
marcadores com 3 golos
apontados.
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MIÚDOS ANDEBOLISTAS IMITAM GRAÚDOS
A equipa B do Póvoa
Andebol não quis ficar
atrás da formação principal e venceu pela segunda
vez consecutiva no segundo escalão. No reduto do
Modicus de Sandim, num
pavilhão tradicionalmente
difícil, os comandados de
Gabriel Pinto suaram as
estopinhas, mas acabaram
por derrotar os locais por
32x31. Muito se tem falado
da juventude destes atletas,
mas o andebol que praticam é de extrema maturidade e qualidade. Um trabalho ímpar nos escalões

de formação do clube, que
investe em técnicos qualificados e que colhe por esta
altura esses frutos. Como se

costuma dizer, “a procissão
ainda vai no adro” e já esta
sexta-feira os poveiros recebem o Boavista, num em-

bate entre primeiros, com
a particularidade dos boavisteiros terem contratado
duas jovens promessas poveiras: o guarda-redes Vasco Teixeira e o lateral Pekas.
A equipa principal também soma duas vitórias, a
última das quais contra o
Académico de Viseu (37x25
), numa demonstração clara
de que o grupo liderado por
Jorge Carvalho está num
bom momento de forma,
apesar de algumas baixas
no plantel. Esta semana,
será de jornada dupla e em
casa. No feriado 5 de Outu-

bro os poveiros receberam
o Ginásio de Santo Tirso,
numa jornada invertida
a pedido dos tirsenses.
No sábado há jogo grande já que o Póvoa Andebol recebe o Benfica,
dia que será aproveitado
para reunir a família do
andebol, num churrasco
que se iniciará às 12h na
Sede Social, sendo que
no intervalo do jogo serão apresentadas todas as
equipas que disputarão os
campeonatos regionais e
nacionais.

POVEIROS E VILACONDENSES INVENCÍVEIS NO FUTSAL
A jogar em escalões diferentes, Póvoa Futsal / Varzim e Rio Ave conquistaram
o mesmo número de pontos
nas duas jornadas realizadas. Uma vitória e um empate, a ir ao encontro dos
objetivos traçados.
Depois do empate caseiro
na estreia diante do Viseu,
os poveiros conseguiram
uma preciosa vitória na
deslocação ao ABC Nelas.
Os comandados de André
Crud mandaram sempre
no marcador, mesmo com
o infortúnio de Rui Nogueira que fez um auto-golo.
Apesar de tudo, os golos
de Dani Ferreira, Felipe Simas e César Ribeiro foram

como coordenador da secção e com uma equipa técnica com dois nomes bem
conhecidos. Adriano Mide
e Alex Peixoto já vestiram
as camisolas dos dois clubes vizinhos e iniciaram na
época passada uma nova
etapa nas carreiras. O objetivo traçado é claro e passa
por fazer regressar o clube
da Caravela ao segundo escalão nacional. O empate a

suficientes para garantir a
vitória por 3x2. Na jornada
3 a equipa poveira fica de
folga e regressará à ação na
jornada 4 com o jogo contra

3 golos contra o Juventude Fiães e a vitória sobre o
S.Mateus por 3x0 antecedem mais um teste difícil,
que será a deslocação aos
Amigos da Abeira Douro.
Finalmente, no regresso
ao topo da modalidade, o
Caxinas empatou a dois golos na casa do Sporting de
Braga e na ronda dois vai
receber o Quinta dos Lombos.

o Arsenal da Maia, que deverá ocorrer no Pavilhão da
Escola Eça de Queirós.
Já a equipa vilacondense,
agora com Paulo Morim
Pub
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CAMPEÕES NACIONAIS DE FUTEVÓLEI SÃO DO CDP
São do Desportivo da
Póvoa os novos campeões
nacionais de futevólei em
todas as faixas etárias. Em
seniores masculinos, a vitória foi para Filipe Santos
e Vítor Vilaça, ficando Pedro Graça e Bruno Garrido, também do CDP, no
terceiro posto, comprovando os bons resultados
conseguidos nos últimos
tempos. A deceção foi o
afastamento precoce da
dupla Miguel Pinheiro e
Beto Correia, que desta
forma ficou arredada das
medalhas. Filipe Santos,
por muitos considerado o
melhor entre os melhores,
jogou com Vítor Vilaça e

somou mais um título nacional, tendo a dupla batido
David Peres / Djalmir Andrade (FC 11 Esperanças)
na final para obter o título
nacional.
Na competição realizada
na praia do Carvoeiro, no
Algarve, o domínio do clube poveiro também se fez

sentir no setor feminino,
com o triunfo da luso-brasileira Beatriz Sousa e
da luso-israelista Maayan
Aflalo, assim como em
sub18, com a dupla formada pelos jovens Rúben
Torres e Augusto Borges a
vencer, pintando de azul o
pódio.

HOQUISTAS POVEIROS ESTREIAM-SE A VENCER
A equipa sénior de hóquei em patins do Desportivo da Póvoa entrou
a ganhar no campeonato
nacional da segunda divisão, recebendo e derrotando o Clube Académico da
Feira. O histórico dos dois
clubes nos últimos anos
pesava a favor dos fogaceiros, mas todo o trabalho de pré-época apontava
para o bom momento dos
pupilos de Ruben Fangueiro. Uma estratégia que
começou por dar os frutos
nos minutos iniciais, com
o reforço Carlos Oliveira
a abrir o marcador. Contudo, apesar dos esforços

para ampliar a vantagem,
foram os visitantes a conseguir a igualdade antes do
descanso. No segundo tempo, a equipa poveira estabilizou-se emocionalmente
e, com uma gestão física
perfeita, o técnico poveiro
nunca deixou baixar o ritmo do jogo, contando para
tal com uma entrega notável
de todos, numa rotatividade
de opções, mas mantendo
um modelo de jogo já visivelmente consolidado e a
dar frutos. Diogo Fernandes
voltou a ser “rei” e com um
bis praticamente arrumou
com as aspirações dos visitantes, que nunca baixaram

a guarda, lutando por um
resultado melhor até ao segundo final.
Eis a opinião de Ruben
Fangueiro no final: “Estou
muito feliz pela vitória e por
conseguirmos
contrariar
uma tendência favorável ao
nosso adversário. Do jogo,
retiro coisas muito positivas, com a equipa a conseguir ultrapassar alguma
ansiedade e a pôr em prática todo um trabalho que
já vem da época anterior.
Estamos unidos e confiantes de que podemos e devemos fazer melhor do que
no campeonato passado.
Para tal temos que manter

BASQUETEBOL EM TRÊS FRENTES
São 3 as equipas seniores de basquetebol do
Desportivo da Póvoa que
irão continuar a levar bem
alto os pergaminhos da
secção poveira em campeonatos distintos.
A equipa feminina,
agora liderada pelo experiente técnico Pedro Dias,
estreou-se no campeonato
CNB2 com uma vitória
robusta sobre a sua congénere do CB Viana por
53x28. Um grupo renovado com um par de caras
novas que promete ainda
estar mais forte lá mais
para adiante.

A equipa sub-23 masculina apresentou-se aos

adeptos num jogo amigável
contra um rival da CNB1.

o foco em todos os jogos,
independentemente do adversário. Vencer em casa,
perante os nossos adeptos, é
bom e queremos continuar

nesta onda. Voltamos a
jogar a meio da semana
contra a Sanjoanense e
tudo faremos para voltar a
pontuar”.

Perante o CB Barcelos, os
poveiros foram dominando
ao longo dos 4 períodos,
acabando por triunfar por
conclusivos 72x59. Uma
equipa que serve de laboratório para o professor José
Ricardo desenvolver um
trabalho de potenciação do
talento destes jovens que já
alimentam a equipa profissional. Ao competir esta
época no terceiro escalão,
estes jovens defrontarão
adversários que os obrigarão a mais desafios. A boa
notícia é que o regulamento
agora obriga os adversários
a agendarem os jogos em
dias diferentes aos da equipa principal.
Na Liga Betclic, a equipa

poveira somou a segunda derrota ao receber e
perder com o Vitória SC
por 76x86. Um jogo em
que os vitorianos controlaram o rumo do marcador, ganhando algumas
vantagens que souberam
gerir, mesmo nos períodos de aproximação dos
poveiros. Com um quarteto novo de estrangeiros,
com alguns a chegarem
há pouco tempo, este início volta a ser complicado
para as cores poveiras. Seguem-se agora uma deslocação, no feriado, ao reduto do Esgueira, enquanto
no sábado sucede a receção ao Sporting, um dos
candidatos ao título.
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MARTA EÇA CONQUISTA TAÇA DE PORTUGAL
E CKA TAMBÉM SOMA QUATRO PÓDIOS
O Pavilhão Municipal
foi palco no fim de semana da Taça de Portugal organizada pela Federação
Nacional de Karate Portugal e pelo CKA Póvoa de
Varzim. O clube anfitrião,
sob liderança do mestre
Vítor Poças, competiu
com 9 atletas e arrecadou
quatro terceiros lugares,
todos em kumite, com
Joana Silva e Gonçalo Alves em cadetes, Luciano
Novo e Eva Flores em juniores.

combates que realizou.

chamada à seleção vem
premiar os títulos e pódios
alcançados.
Luciano Novo representa o CKA Póvoa de
Varzim e Marta Eça Guimarães está ao serviço do
CK Maia, tendo sido selecionados para competir
em Kumite. A competição
organizada pela World
Karate Federation, organismo máximo do karate
mundial, vai ter a participação dos melhores atletas
mundiais da modalidade.

DUPLA VAI
AO MUNDIAL

Além destes pódios, destaque para o título conquistado pela poveira Marta Eça
Guimarães ao serviço do
CK Maia. A cadete triunfou
no escalão -54kg com um
total de 32 pontos marcados
e somente 1 sofrido nos seis

Marta Eça Guimarães e
Luciano Novo foram convocados para representar a
Seleção Nacional de Karate
no Campeonato do Mundo que irá realizar-se em
Konya, na Turquia, de 26
a 30 de Outubro. Os dois
poveiros, ambos do escalão
cadete, estão a ter um 2022
cheio de sucessos e esta

JOSÉ RAMALHO NO TOPO MUNDIAL DA CANOAGEM
Foi um fim de semana de
sonho para o vilacondense
José Ramalho nos Mundiais
de Maratona que decorreram em Ponte de Lima. O
experiente canoísta sagrou-se no sábado vice-campeão
em K1 ao ser superado apenas por um rival sul-africano após quase 30 quilómetros de prova. A mesmo
distância foi percorrida no
domingo em K2, na companhia de Fernando Pimenta,
tendo a dupla alcançado o

las, do Fluvial Vilacondense, conseguiu um lugar no
top-20 do Campeonato do
Mundo de Maratona 2022.
A prova decorreu em Ponte

de Lima e o júnior poveiro
competiu na distância de
22.60 quilómetros, tendo
terminado na 19ª posição
mundial.
DUPLA CAMPEÃ

topo da classificação e arrecadado a medalha de ouro.
POVEIRO NO TOP-20
O canoísta Pedro Cane-

Dois veteranos vilacondenses sagraram-se campeões do mundo de maratona. Rui Magalhães, do
Vila do Conde Kayak Clube, e Joaquim Cruz, a representar o Clube Náutico de

Fão, formaram uma parceria de sucesso e alcançaram
o primeiro lugar na regata
K2 Master.
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ATLETAS DO NAVAL POVOENSE
CONQUISTAM TÍTULO MUNDIAL
Juan Pato sagrou-se
campeão do mundo individual em pesca embarcada no Mundial em Barco
Fundeado que decorreu
em Albufeira na passada semana. O experiente
atleta do Clube Naval Povoense – Casa Favais (já
na sexta presença na seleção nacional) venceu a
competição de forma brilhante graças à conquista
de três primeiros lugares
nas três provas realizadas,
não dando qualquer hipótese aos adversários mais
diretos, um deles o companheiro de equipa Mário
Barradas, que fez a estreia
neste tipo de eventos e alcançou a quinta posição.
A prestação de ambos, que
já eram tetra-campeão nacionais pelo CNP, ajudou
decisivamente Portugal a
conquistar o título mundial por equipas.

PÓDIO EUROPEU

Joel Rodrigues sagrou-se vice-campeão europeu
júnior de bodyboard na
competição realizada em
Espanha. O atleta do Clube
Naval Povoense conseguiu
mais um título internacional para enriquecer o palmarés do atual vice-campeão mundial júnior. Numa

Juan Pato: “É uma emoção
e um orgulho muito grande.
A dedicatória especial vai
para o meu avô, que faleceu
há 10 meses, pois foi com
ele que aprendi a pescar.
Dedico também à minha
esposa e aos meus filhos,
que são o meu pilar, assim
como ao meu irmão gémeo.
Uma palavra de gratidão à
minha equipa e em especial
ao companheiro Mário Bar-

final muita equilibrada,
faltou uma ponta de sorte ao jovem que precisava
de uma onda que não surgiu. Na categoria Open, o
melhor do clube poveiro
foi Ricardo Rosmaninho,
que não conseguiu avançar para a final e terminou na sétima posição da
geral. A comitiva liderada
pelo treinador Rui Campos contou com mais
três atletas a representar
Portugal: Fábio Ferreira,
Eduardo Macedo e João
Barros.

radas, ao presidente Paulo
Neves pelo apoio incondicional e pela honra de carregar o símbolo do Naval e
ao Ricardo Cadilhe (Casa
Favais). É uma vitória de
todos e é fruto de um trabalho anual de muito treino,
de muitas horas retiradas à
família, num compromisso
com a modalidade, o clube
e o país”.
JÚNIOR NO
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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EUA,
UM PLANO CONTRA A CHINA,
EQUIVOCADO
ANTÓNIO DOS
SANTOS QUEIRÓS.
PROFESSOR E INVESTIGADOR.
UNIVERSIDADE DE LISBOA

O Departamento de Segurança Interna (DHS) do
Governo dos EUA elaborou
o “Plano de Ação Estratégica para Combater a Ameaça da República Popular da
China”, publicado no dia 1
de dezembro de 2021, que
procura justificar as dificuldades económicas, políticas
e sociais porque passa o
país, apontando uma causa
externa, a ameaça chinesa.
O atual governo do presidente Biden, segue assim os
passos em falso do anterior
executivo, e inverte o caminho que tem permitido a
cooperação e a prosperidade comum dos dois países,
negando a própria realidade, em favor das políticas
extremistas que têm conduzido á guerra económica, ao
agravamento da crise ambiental e sanitária, da fome
e dos conflitos militares, à
escala global. O plano da
DHS evoca a Estratégia de
Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSS) de 2017
e a Abordagem Estratégica
dos Estados Unidos de 2020
face à RPCh, e confessa logo
no início do documento referido, que está a montar
um gigantesco aparelho repressivo e burocrático, cuja
missão é policiar e condicionar as relações de cooperação entre as duas nações.
No âmbito da política
de emigração e do turismo, os cidadãos chineses,
incluindo os estudantes e
cientistas, que demandam
os EUA, são acusados de
prejudicar os trabalhadores e as pequenas empresas
americanas. A mesma acusação é feita, em nome da
segurança da economia e do
comércio, aos empresários,
incluindo roubo de propriedade intelectual, pirataria e
contrafação, acusações que
nunca são fundamentadas.
A Agência de Segurança
Cibernética e Segurança
das Infraestruturas (CISA)
é convocada para esta nova
“caça às bruxas”, tal como a
Administração de Segurança de Transporte (TSA) e a

Guarda Costeira dos EUA
(USCG), perseguição que
deve ser alargada até englobar coligações internacionais. A RPChina é de novo
acusada de não controlar
o COVID-19 e responsabilizada pelos danos que a
pandemia continua a provocar nos EUA, um libelo
acusatório que já foi o do
anterior governo republicano e o partido democrático,
na oposição, acusava de irresponsabilidade política,
por ter subestimado a sua
gravidade e não ter feito o
necessário para proteger
as populações mais desfavorecidas. Nos EUA as
estatísticas do COVID 19
deixaram de ser publicadas
em 15 de julho de 2022. Até
esta data, ocorreram neste
país 89.166.150 infecções e
1.023.802 mortes.
A RPCh é acusada de subverter o sistema de imigração, a economia de mercado
livre e a cultura de inovação
e abertura. Mais se afirma
que os custos para a economia e valores dos EUA
são palpáveis, resultando
em milhares de milhões de
dólares de receitas perdidas,
milhões de empregos perdidos e um impacto duradouro e prejudicial na prosperidade americana.
O governo do presidente
Trump, ganhou o apoio de
quase metade dos votantes
nos EUA ( note-se que mais
de metade da população
americana não vota ou está
impedida de o fazer), com
base na propaganda de três
falácias, para explicar a miséria e o empobrecimento
do seu povo: As despesas
sociais dos governos democráticos, como se não houvesse mais de 40 milhões de
americanos a viver em pobreza extrema e mais ainda
sem cuidados médicos; os
maus tratados com o Canadá e o México, e não apenas
por causa da emigração; e
a concorrência desleal dos
seus aliados e, mais recentemente, da China. Agora, a
propaganda tóxica vai ainda

mais longe.
O governo chinês é acusado de não controlar a
circulação internacional de
drogas originárias da sua
indústria química, que teriam ido parar aos cartéis e
outras organizações criminosas transnacionais, que as
introduzem nos EUA, contribuindo diretamente para
quase 71.000 mortes por
overdose em 2019, acusa o
DHS.
Como corolário deste discurso, que ignora a contribuição da economia chinesa
para a riqueza das empresas
americanas que exploram
o mercado da RPCh, a importância dos investimentos chineses no país, para a
criação de emprego e o acesso da população americana
a novos produtos e bens
tecnológicos, os benefícios
da cooperação científica entre as duas grandes nações,
em áreas como a saúde, que
permitiram a deteção precoce do COVID 19, ou do
ambiente, nos projetos de
transição ecológica das cidades para o modelo de baixo carbono, enfim, para um
futuro comum da humanidade, anunciam-se restrições à mobilidade dos cidadãos chineses, perseguições
às suas empresas, alianças
espúrias para controlar os
continentes asiático e americano e o acesso ao Ártico e
a extensão do confronto até
ao espaço sideral.
As campanhas políticas difamatórias contra a
RPCh, desde as acusações
de trabalho forçado à de
dumping no preço de mercadorias importadas, servem nesta estratégia para
planear e aplicar regras e taxas arbitrárias ao comércio
entre os dois países, acirrando os sentimentos racistas nos EUA, agora contra
os asiáticos em geral, acusados de arruinar empresas e
destruir postos de trabalho,
e “dizimar indústrias e cidades inteiras em todos os
Estados Unidos”.
Os estudos económicos

realizados pelas Universidades e agências de consultoria dos EUA convergem,
no entanto, para a descoberta de outras causas para
a crise da democracia americana e o empobrecimento e proletarização da sua
classe média e média baixa:
atualmente, segundo os dados da Reserva Federal dos
EUA_ FED, fechou-se o sonho americano. Apenas 1%
da população recolhe mais
de 93% do PIB. O avanço tecnológico dos EUA,
apropriado por um grupo
restrito de oligopólios, bancos gigantes, e obscuros e
todo-poderosos fundos financeiros, traduziu-se nos
últimos dois governos pela
perda de mais de 8 milhões
de postos de trabalho. Com
o impacto da pandemia, o
recurso à robótica e à automação, junto com os novos
produtos de inteligência artificial, provocaram a perda
temporária de 40 milhões
de postos de trabalho, dos
quais metade nunca mais
vão ser recuperados e uma
queda brutal no valor do
trabalho dos profissionais
qualificados e desqualificados, desde o soldador, ao
advogado, ao portageiro e
ao empregado de limpeza.
Os empregos recuperados
são voláteis e a recessão
aproxima-se. A escalada
de sanções contra a Rússia,
que o FED desaconselhou,
e a guerra total que a acompanha, conduziram a economia americana a dois trimestres sucessivos em que a
taxa de crescimento do PIB
é negativa. A ascensão do
dólar sobre o euro, é afinal
“uma vitória de Pirro!”
Lisboa, 22.09.2022
Vitória de Pirro: Uma expressão latina que significa
uma vitória que representa
na realidade uma derrota,
um preço demasiado alto a
pagar
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CARLOS DUARTE ESTEVE NA GRANDE ENTREVISTA
O “Grande Entrevista” teve como convidado,
no último fim de semana, Carlos Duarte, atual
membro da bancada do
PSD na Assembleia Municipal de Vila do Conde,
mas também alguém que
desde há quatro décadas
tem ocupado diversos cargos públicos: foi deputado
na Assembleia da República em três legislaturas,

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Agricultura, alto funcionário da
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional, vereador na Câmara
de Vila do Conde e Diretor
Regional de Agricultura do
Norte.
No presente preside à Associação Litoral Rural, uma
entidade privada sem fins
lucrativos que gere fundos

comunitários. Engenheiro
agrónomo, Carlos Duarte
estudou no liceu da Póvoa
de Varzim e isso também
foi falado no programa da
Onda Viva que é sempre
emitido aos sábados em
dois horários (à uma e às
sete da tarde) e aos domingo ao meio-dia, ficando
depois disponível na secção podcast para audição a
qualquer instante.

‘CHICO DA VIOLA’ DE VISITA
A Rádio Onda Viva foi
visitada pelo artista amador ‘Chico da Viola’, natural das Caxinas e pescador
de profissão. No entanto,
Francisco tem na música a
grande paixão e dedica-se
a esta arte como cantor e
compositor nas horas vagas do trabalho no mar.

Começou bem jovem a
cantar e mais tarde tornou-se autodidata na viola, tendo também integrado um
grupo coral.
Nos últimos anos compôs vários temas que costuma apresentar em bares,
sendo as temáticas inspiradas nas Caxinas, nos vários

lugares onde a pesca já o
levou e também a família.
‘Chico da Viola’ já gravou
CD’s com músicas da sua
autoria e também costuma
participar em festas com
karaoke. Na passagem pelos
nossos estúdios fez questão
de apresentar o tema ‘Filha
Querida’.

DIVERSOS

CAMPANHA CA JOVENS INCENTIVA À POUPANÇA
O Crédito Agrícola lançou a campanha CA Jovens que tem como objectivo promover uma oferta
com condições atractivas
para assegurar o futuro
dos jovens entre os 13 e
os 17 anos, promovendo a
importância da poupança.
“Eu Sei o que quero” é o
mote para esta campanha
que irá decorrer até ao dia
28 de Outubro.
A campanha contempla
as soluções Poupança Futuro, cartão GR8, Seguro
CA Vida Educação, Seguro CA Acidentes Pessoais
Protecção Jovem e App
CA Teen.
A solução Poupança
Futuro destina-se a jovens
entre os 12 e os 18 anos
de idade, inclusive, com
a duração de um ano que
renova automaticamente
na data de vencimento,
pelo prazo de um ano,
permitindo reforços pontuais ou programados.
A campanha contempla

ainda o Seguro CA Vida
Educação e o Seguro CA
Acidentes Pessoais Protecção Jovem. O Seguro CA
Vida Educação permite
assegurar os encargos com
a educação (Protecção
Educação) ou com cuidados hospitalares (Protecção Aventura) em caso de
imprevisto. O Seguro CA
Acidentes Pessoais Protecção Jovem protege crianças
e jovens dos 3 aos 18 anos
(subscrição até aos 17 anos
de idade do segurado) em
caso de acidente, oferecendo um desconto de 50% na
1ª anuidade e renovando-se
automaticamente.
A app CA Teen dirige-se a jovens dos 13 aos 17
anos, inclusive, que sejam
clientes do CA e possuam o
Cartão GR8, cartão pré-pago do CA para menores que
serve de base à app. Nesta
aplicação, os jovens podem
carregar o telemóvel, pedir
dinheiro aos seus pais ou
representantes legais e con-

sultar o saldo do seu cartão
GR8. A app CA Teen apresenta condições especiais
de adesão através da oferta
de um carregamento de 25€
em cartão GR8 às primeiras
1.000 subscrições de um
cartão GR8 durante o período da campanha (que
decorre de 03/10/2022 a
28/10/2022) que, posteriormente, procedam à adesão
e activação da App CA
Teen até ao dia 31/12/2022
ou através da oferta de um
carregamento de 20€ em

cartão GR8 às primeiras
1.000 adesões e activações
à App CA Teen até ao dia
31/12/2022, para detentores de cartão GR8. A oferta
é limitada ao stock existente e a um carregamento por
cliente.
Em simultâneo com
esta campanha, o Crédito
Agrícola vai continuar a
promover o Programa CA
Nota 20. Na sua 9ª edição, o
programa de carácter educativo reconhece os 20 melhores alunos do ano lectivo 2022/2023, entre o 7º e o
12º anos escolares.
Para aceder ao Programa
CA Nota 20 é necessário
constituir uma Poupança
Futuro, durante o período
da vigência da campanha,
com reforços mensais programados e automáticos no
mínimo de 10€ e dispor,
à data de 30 de Junho de
2022, de um saldo mínimo
de 120€ na Poupança Futuro. Em alternativa, poderá
reforçar a Poupança Futuro

já existente com reforços
mensais programados e
automáticos no montante
mínimo de 10€ até ao dia
30 de Junho de 2023. Nesta
data, o total dos reforços
terão de perfazer, no mínimo, uma variação positiva
mínima de 120€.
Os alunos que se candidatem ao CA Nota 20
devem submeter um documento original emitido e carimbado pelo estabelecimento de ensino
que frequentam, no qual
deve constar as notas correspondentes ao 3º período do ano lectivo de
2022/2023. A data limite
de submissão das candidaturas é no dia 13 de agosto
de 2023, em creditoagricola.pt.
O prémio em crédito na
Poupança Futuro a atribuir aos vencedores do 7º
ano ao 11º ano varia entre
os 100€ e os 250€ e para os
alunos do 12º ano entre os
500€ e os 1.000€.
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O INTERIOR TAMBÉM É PORTUGAL (III)
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

Nos últimos dois artigos
abordei algumas questões
sobre os problemas que
afectam o interior do país.
Pretendo, neste artigo, desenvolver alguns desses
pontos e abordar outros de
modo a encerrar este tema,
deixando o que escrevi para
reflexão dos leitores. Dos
temas abordados gostaria
de referir aqui dois desses
temas. A questão da Saúde
e da educação. Dois bens
essenciais, há muito arredados do interior do país. Dois
bens que, pelos vistos, os
Portugueses do interior não
têm direito. Para que percebamos um pouco daquilo
que falamos, atentemos na
seguinte situação: muita
gente do interior vive de
pequenas explorações agrícolas familiares, cujo rendimento médio mensal é
de cerca de 350€. Com estes
rendimentos, como poderá
esta gente ter acesso aos cuidados de saúde especializados se o acesso aos mesmos
implica longas e dispendio-

sas deslocações? Como poderá esta gente, que tanto
contribui para o desenvolvimento deste país, querer
dar um futuro melhor aos
seus filhos se, para acederem a determinados graus
de ensino, terão de ir viver
para outras terras, com os
custos que isso comporta?
Em pleno Séc. XXI a cobertura de rede móvel e de
internet, no interior do país,
é uma quase inexistência.
É possível percorrer uma
imensidão de território no
interior deste país sem termos acesso a rede móvel,
quanto mais a dados de
internet. Quantas empresas já tiveram de cancelar
entregas porque, devido à
péssima internet, não conseguiram emitir as guias
de transporte e, como tal,
os camiões tiveram de ficar parados? Assim, torna-se difícil criar empresas e
postos de trabalho. Assim é
difícil ter as mesmas condições que os das cidades no
acesso à educação, cultura,

etc. Todos nós nos lembramos, na altura da pandemia
da COVID19, da jovem de
Serapicos, Vimioso, ter de
percorrer kms na carrinha
com o pai para ter acesso
a alguma rede e assim poder assistir às aulas. E tudo
isto em pleno Séc. XXI. Na
era da transição digital, da
digitalização. Para resolver
esta situação, bastaria que
os “sábios que nos têm governado” tivessem colocado
na lei a obrigatoriedade de
cobertura de 95% do território, e não 95% da população.
Mas os “deuses do olimpo” que têm governado este
país, nos últimos anos, não
conseguiram perceber, por
exemplo, a mudança que
estava em marcha, no que
ao turismo diz respeito. O
turismo deixou de ser, como
antigamente, turismo de
praia, para se transformar
num turismo de interior. A
agitação social em que diariamente a maioria de nós
vive, levou a que nas férias
passássemos a privilegiar a

calma do interior e a aproveitarmos todas as suas mais
valias, como por exemplo
as maravilhosas paisagens,
a comida, a cultura, a tranquilidade, o sossego. Todas
as maravilhosas coisas que
o interior pode proporcionar. É que caso ainda não
tenham percebido, há gente
para além da praia! Mas ao
não perceber esta mudança
de paradigma, no que ao turismo diz respeito, o Governo falhou. Falhou porque,
para esta mudança ser estruturante, necessita de vias de
acesso, de saúde, de educação, redes de telecomunicações, etc, ou seja, de todas as
condições que o litoral e as
grandes cidades oferecem.
Mais uma vez o interior é
penalizado e esquecido. Infelizmente esta tem sido a
sina do interior deste país.
E assim, alegre e contente, o
Estado dá-se ao luxo de desperdiçar recursos fabulosos
de homens e mulheres, riquezas e saberes e destruir
o futuro de muita gente.

DE ELEIÇÕES
DANIEL SÁ FERREIRA

As eleições na concelhia
do PS da Póvoa serão realizadas no próximo dia 9 de
Outubro. Sem grande surpresa, a única candidatura
existente será de continuidade: João Trocado.
Aquilo que impressiona nesta eleição é a forma
como torna claros alguns
dos problemas que existem
nas estruturas partidárias
locais em Portugal.
O funcionar apenas para
dentro delas próprias, a
pouca relação que tem com
a sociedade civil, a tendência dos mesmos de sempre
se eternizarem num universo cada vez mais fechado
de eleitores. Não se trata de
problemas que apenas afectam a realidade da concelhia
do PS da Póvoa de Varzim,
mas este é um caso muito
paradigmático.
Numa estrutura peque-

na, com zero vitórias desde
2009 e com pouca esperança
de inverter o cenário eleitoral a breve trecho, é natural
que não surjam interessados
em tentar alterar o ciclo político, uma profecia que se
torna auto-realizável. Essa
ausência de alternativas
não contribui para o debate
e para o pluralismo, o que
acaba por afastar eventuais
interessados em participar
na vida partidária. A direção existente acaba por não
ter vontade de integrar críticos e dissidentes, pois sabe
que estes não têm oxigénio
suficiente no partido para
fazerem listas de oposição
e fecha-se nos mesmos do
costume, que não levantarão qualquer problema ou
questionarão uma orientação pré-determinada pelo
grupo hegemónico.
Por outro lado, aque-

les que se opõem ao rumo
seguido têm pouco ou nenhum incentivo para manter o seu descontentamento dentro de portas, onde
estariam a falar para um
universo de militantes descomprometidos inexistente.
É muito mais recompensador falar para os eleitores
do partido, não para os militantes. Isto garante que a
oposição interna continue
a ser feita nas redes sociais
ou nos jornais e não à porta
fechada, contribuindo para
que seja eternamente transmitida a imagem de um partido dividido e que vive de
guerras e tricas pessoais.
Os únicos momentos que
acabam por funcionar como
ocasiões de rejuvenescimento do partido e de falar
para a sociedade são as eleições autárquicas. No caso
do PS na Póvoa existe ainda

uma Juventude Socialista
invulgarmente activa, que
contribui para esses efeitos.
O que não existe é um
conjunto de quadros de
qualidade
reconhecidos
pelos poveiros que sirvam
como garantias de credibilidade das mensagens políticas que se pretendem transmitir. Esses quadros são,
pelo contrário, associados à
oposição interna e repelidos
pela actual e futura direcção
partidária, o que faz antever
que a situação de fundo não
se alterará com facilidade.
PS. Aproveito este espaço
para manifestar solidariedade para com os autarcas que
foram vítimas de ignóbeis
ameaças na sequência do
início da demolição da Praça de Touros. Há linhas que
não devem ser ultrapassadas. Neste caso foram-no
por muito.
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OPINIÃO

A NOVA MOBILIDADE
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

A guerra em curso no
leste da Europa, em que a
Rússia faz da energia (de
que é fornecedora) a grande arma contra os países
que a condenam pela invasão da Ucrânia, veio não
só alterar a geopolítica que
conhecíamos, como também acelerar o processo de
transição energética que,
de há anos, o mundo vinha ensaiando em resposta
à necessidade de conter as
alterações climáticas.
Nesta perspetiva, a redução (e, entretanto, o fim)
da dependência da Rússia
(como fonte de abastecimento do ocidente em
energias (ainda) tão necessárias à economia como
são o petróleo e gás) é, de
momento, um desafio à
resiliência da economia da
União Europeia, e particularmente dos cidadãos
europeus, cujo habitual
conforto poderá ser afetado pelo racionamento do
gás para o aquecimento no
inverno que se aproxima e
que é particularmente frio
no centro-leste da Europa. Mas o espaço europeu,
que a Rússia vê como o
principal inimigo na guerra que desencadeou em
território ucraniano, vai
sair desta crise mais forte
do que anteriormente: não
só mais unido política e
economicamente (União
Europeia mais forte) e defensivamente (Nato mais
forte com a adesão da Suécia e da Finlândia e, muito
provavelmente, também da
Ucrânia), como vai igualmente acelerar o processo
de transição energética,
reduzindo substancialmente o recurso a energias de

origem fóssil (carvão, petróleo e derivados), que
substituirá pela sua própria
produção de energias limpas e renováveis. O mundo
do próximo pós-guerra vai
ser, em termos económicos
e ambientais, um mundo
melhor.
Que tem isso a ver com
o tema destas crónicas, que
é sempre a nossa Póvoa
de Varzim? Tem tudo – e
vem a propósito, escassos
dias após a apresentação
do nosso Plano para a Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), documento
norteador do que cada um
de nós (cidadãos) terá de
fazer para responder aos
desafios que a conjuntura
(que mistura crise climática, crise energética e crise
financeira) nos coloca em
matéria de mobilidade: no
fundo, nada que, em muitos aspetos, outros povos,
concretamente no centro
da Europa, não estejam já
a fazer, designadamente no
tocante aos chamados “modos suaves” de mobilidade
(andar a pé, ou em bicicleta, em cidades organizadas
para que os residentes acedam ao que necessitam em
curto espaço de tempo: no
máximo, 15 minutos – as
cidades que o possibilitam
são mesmo identificadas
como “cidades 15 minutos”; e a nossa Póvoa está,
sem dúvida, neste tipo de
cidades).
Mas o desafio passa também pelo uso preferencial
do transporte público – e
aqui parece estar a chegar
a bom fim o processo que,
através de concurso público internacional, dotará
toda a nossa área metro-

politana de uma rede capilar de transporte público
rodoviário que proporcionará, através da intermodalidade, o crescimento
exponencial da preferência
pelo transporte público,
tendencialmente gratuito,
que oferecerá qualidade ao
nível do conforto e da adequação aos horários dos
passageiros.
Claro que o transporte em viatura ligeira (desejavelmente partilhada)
continuará, em muitas circunstâncias, a ser opção.
Impõe-se, nestes casos, a
reconversão do parque automóvel, através da substituição de veículos com
motor a combustão por
viaturas elétricas, segmento em que o nosso mercado automóvel tem crescido
acima da média europeia,
não obstante o parque, globalmente, apresentar uma
idade média avançada (13
anos – o que significa que
estão em circulação muitas
viaturas com idade superior a 20 anos).
Muito do trabalho a
empreender em matéria
de mobilidade passa pela
sensibilização e pela educação. A próxima geração
será, seguramente, mais
responsável: fará, nesta
matéria, o mesmo que a
anterior fez em relação aos
resíduos – que diferença!,
uma autêntica revolução!
Entusiasmante foi, há dias,
ver as nossas escolas do 1º
ciclo iniciarem o novo ano
letivo com o incentivo ao
uso da bicicleta nos percursos casa-escola, iniciativa que gerará continuidade e hábito, pois todos
os agrupamentos escolares

se inscreveram no projeto
municipal “é bom pedalar
aqui”, ao abrigo do qual as
escolas estão a ser dotadas
de pequenos circuitos para
o ensino da condução.
Se tivermos presente a
evolução que, nos últimos 5
anos, o país regista quer no
tocante ao modo como nos
movemos, quer no tocante
às fontes de energia, quer
nos preços, disponibilidade
e abrangência do transporte público (há cidades – Lisboa e Cascais, por exemplo
- que operaram autêntica
revolução nesta matéria, e
nós lá chegaremos em breve); se tivermos em conta
que, há 5 anos, uma viatura
elétrica era entre nós uma
excentricidade – e que hoje
Portugal é um dos 5 países
europeus com maior percentagem de elétricos entre os novos veículos vendidos, que já representam
10% do mercado; se tivermos em conta que, desta
vez, ao que parece, sempre
vai ser feita uma aposta
séria na ferrovia – e que,
além dos automóveis, também os autocarros, os comboios e os aviões passarão
a ser movidos por energias
verdes (na Alemanha, por
exemplo, já há comboios
servidos por hidrogénio) –
se tivermos em conta tudo
isso, concluiremos que, de
facto, caminhamos para
novos padrões de mobilidade, que se refletirão em
melhor ambiente e melhor
economia.
Dispensável era a ajuda
que a guerra no leste da
Europa veio dar a este processo.
P.R.
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O professor diz:
- Hoje estou bem-disposto, por isso quem responder
corretamente à minha pergunta pode sair mais cedo.
O Luisinho ao ouvir isso, atira o seu lápis do outro lado da sala
e acerta no professor. O professor pergunta:
- Quem atirou o lápis?!
O Luisinho responde:
- Fui eu, senhor professor. Posso sair agora?
O Marito foi o único da turma que trouxe o trabalho de casa
feito. Desconfiada, a professora pergunta:
- Parabéns, Marito. Foi o teu pai quem te ajudou?
- Não, senhora professora. Ele fez tudo sozinho…
O Joãozinho chega ao pai e diz:
- Pai, encontrei uma carteira com dinheiro, e tem o nome do
dono. Que faço? Gasto o dinheiro ou devolvo?
- Podes gastar. O dono que a perdeu que se lixe!
- Boa! Está bem.
O Joãozinho gasta todo o dinheiro e quando chega a casa, o pai
pergunta:
- Joãozinho, mas diz lá: afinal, de quem era a carteira? Era
conhecido?
- Era sua, pai.
O professor percebe que o Joãozinho não está prestando
atenção à aula, e pergunta:
- Joãozinho, diz-me uma palavra que comece com a letra D.
- “Ontem”, professor.
- Mas ontem não tem D, Joãozinho.
- Tem sim, professor. Ontem foi Domingo.
A professora preocupada com as histórias que ouvia do
Joãozinho, chamou-o para conversar e disse:
- Joãozinho, vamos conversar sobre sexo?
Joãozinho disse:
- Pose ser professora, o que quer aprender?
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, arroz é com S ou Z?
- Aqui na escola eu não sei, senhora professora. Mas lá em casa
é com feijão.
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O TEMPO NA REGIÃO - 6 A 12 DE OUTUBRO

ÚLTIMAS

VILA DO CONDE FESTEJOU 112 ANOS
DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA

Comemorou-se
ontem o 112º aniversário
da Implantação da República. Em Vila do Conde
realizou-se a tradicional
homenagem aos que, em
1910, contribuíram para
a mudança do regime em
Portugal.
A cerimónia oficial realizou-se na Praça Vasco
da Gama, com atuação da
fanfarra e revista ao Corpo Ativo de Bombeiros
Voluntários de Vila do
Conde, a que se seguiu o
hasteamento da Bandeira
Nacional pelo Presidente
da Câmara Municipal.
A cerimónia prosseguiu
no Salão Nobre dos Paços
do Concelho, onde o edil
Vítor Costa destacou a
importância que atribui a
esta histórica data e lembrou que a data assinala
a transição política para
o caminho da democracia, deixando a garantia
que a Câmara continuará
a celebrá-la, dando mais

um contributo para a sua
consolidação. Vítor Costa
lembrou ainda que hoje
enfrentamos o desafio de
continuar a cumprir o 5 de
outubro e o 25 de abril: “é
o desafio da democracia,
é também o desafio de encontrar soluções para os
problemas que se colocam
à humanidade, em geral,
e no nosso Concelho, em
particular”.
Na sessão interveio também a presidente da Assembleia Municipal, Ana
Luísa Beirão, assim como
três alunos do quadro de
excelência 2021/22 do ensino secundário das escolas
de Vila do Conde: Beatriz
Silva, João Pedro Silva e
Maria Angélica Vilas Boas.
A cerimónia terminou
com a romagem de saudade ao cemitério do Monte
do Mosteiro, onde foi depositada uma coroa de flores em memória de todos
os Republicanos já falecidos.

co e Centro Cultural Beata
Alexandrina situa-se na
freguesia de Balasar, sendo
composto por duas áreas
que contemplarão um amplo espaço para as celebrações principais, uma capela
para as celebrações da semana e confissões, capela
com o túmulo da Beata Alexandrina da Costa e Capela
para Adoração Eucarística.
Os escritórios da Fundação, o Centro de Estudos da
Beata Alexandrina, um auditório com cerca de 265 lugares, com instalações para
projeção de vídeo, traduções simultâneas, transmissões para teleconferências e

Sarau cultural de
poesia e música sobre
D. Sebastião, no
âmbito das comemorações dos 450 anos
da elevação de
Esposende a vila e da
fundação do concelho,
às 21h30, na Biblioteca
Municipal, antecedido
da abertura da exposição “D. Sebastião e o
Sebastianismo”

8 outubro, sábado
Concerto de Dada
Garbeck, com
apresentação do álbum
“Vox Humana”,
integrado na 5ªa edição
do evento Sons no
Património, nos Jardins do Centro de Memória (Vila do Conde),
com início às 18h30
Concerto de Ana Bacalhau e do Quarteto
Verazin, na Praça do
Centro Histórico de
São Pedro de Rates, a
partir das 21h30, também inserido no evento Sons no Património

9 outubro, domingo

LANÇADO CONCURSO PARA SANTUÁRIO DE BALASAR
O processo de concurso
para selecionar a melhor
proposta para a empreitada
de construção do Santuário Eucarístico e do Centro
Cultural Beata Alexandrina
da Costa já foi publicado
no Diário da República.
O prazo para a apresentação de propostas é de cerca de 50 dias e o prazo para
a execução dos trabalhos
está previsto em 450 dias.
A empreitada compreende
todos os trabalhos de construção civil, bem como
com os arranjos exteriores
e as vias de acesso ao mesmo.
O Santuário Eucarísti-

7 outubro, sexta

web-learning, duas salas de
reuniões para 35 e 45 lugares, serviços gerais e receção, um ponto para vender
livros e materiais de apoio

para as atividades do centro
e um espaço para exposições de arte, completam os
espaços para as atividades a
desenvolver no complexo.

“Magniﬁcat Mea Dominum”, concerto pela
Escola de Música da
Póvoa de Varzim, na
Igreja Paroquial de Joane (Famalicão), pelas
17h30
Procissão em honra
de Nossa Senhora do
Rosário, saída da Igreja
Matriz da Póvoa de
Varzim às 16h, percorrendo as ruas do centro
da cidade

15 outubro, sábado
‘A Forma da Pedra’,
exposição de escultura
de Carlos Rodrigues,
inauguração às 17h, na
Galeria Ortopóvoa

