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Convívio volta ao centro histórico
de Rates com as ‘Festas da Vila’

Medalhas de ouro de
reconhecimento vão ser
entregues no sábado
Na abertura das ‘Festas da Vila’, o
presidente da Junta de Freguesia de
Rates desvendou aos jornalistas quem
serão os agraciados com medalhas de
reconhecimento neste ano de 2022.
Os destinatários serão Aires Pereira,
presidente da Câmara da Póvoa de Varzim,
e o Rancho Folclórico de S. Pedro de Rates.
Será a primeira vez que se entregam
medalhas de ouro de reconhecimento – até
agora, eram entregues medalhas grau prata.

“Espaço de cultura”

Associou-se também a esta festa Luís Diamantino, vice-presidente da Câmara da Póvoa, que
não deixou de sublinhar que os ‘Dias da Vila’
são “também um espaço de cultura”. “Para
mim, é cultura tudo o que faz parte das nossas
tradições, das atividades que o povo desenvolve”, disse o também vereador da Cultura.
As ‘Festas da Vila’ começaram na sexta-feira com a Arrancada do Linho, protagonizado
por várias mulheres do Grupo de Cantares do
Linho de Rates, cantares ao desafio e uma noite de fados. Durante o fim de semana, o programa contemplou a realização de Jogos tradicionais, como um torneio da malha, jogo do
prego, jogo da corda, corrida de sacos, teatro e
a XXVIII edição do Festival de Folclore da freguesia, que contou com um milhar de pessoas
na assistência.
No dia de domingo, as associações subiram
ao palco, complementando o evento que encerrou com a atuação de um DJ ao vivo.

“No próximo sábado, 23, iremos
regressar à entrega de medalhas de
reconhecimento a pessoas ou entidades
que têm tido uma intervenção fundamental
na evolução de S. Pedro de Rates”,
começou por dizer Paulo João Silva.
“A primeira será, e será a primeira
pessoa a receber a medalha de ouro de
reconhecimento, é o senhor presidente da
Câmara da Póvoa de Varzim, engenheiro
Aires Pereira. A segunda será ao Rancho
Folclórico. Já deveria ter sido há dois
anos, mas a pandemia não permitiu, pelos
50 anos de trabalho. É uma escola de
formação que eu admiro muito e que acho
que a comunidade reconhece”, afirmou.

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA
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Na abertura, Paulo João Silva, presidente da
Junta de Freguesia, enalteceu a alegria da
população “no que diz respeito à preparação
do evento”, para a população local e também
muitos visitantes. “Passados dois anos, foi finalmente possível voltar a reunir as pessoas.
As pessoas estão muito felizes por regressarem”, referiu.
Segundo o autarca, as ‘Festas da Vila’ constituem “uma iniciativa que pegou, não é a iniciativa mais apropriada ao Centro Histórico,
se calhar temos aquela ideia das feiras medievais, mas aqui o mais importante é voltar a reunir as pessoas, as instituições locais, é uma
forma delas se mostrarem”.
Frisando que todas as instituições da freguesia estiveram presentes no evento, à exceção de apenas uma, Paulo João sublinhou
que este “é essencialmente um convívio, e
um convívio faz-se primeiro com a nossa família, mas aqueles que se quiserem juntar
são bem-vindos”.

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA
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As ‘Festas da Vila’ de S. Pedro de Rates regressaram no fim de semana, após estarem ausentes nos últimos dois anos devido à pandemia da covid-19.
O convívio, que contou com a participação das associações locais, aliou a gastronomia aos trabalhos tradicionais de Rates, com destaque para o
ciclo do linho e do pão, a arrancada do linho e uma malhada de centeio
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Fábrica A Poveira está a ser
reabilitada “para que não
aconteça o que aconteceu”

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Depois de uma derrocada parcial, a 10 de julho, as obras de recuperação
da antiga fábrica de conservas A Poveira começaram na segunda-feira.
Em reunião de Câmara, na terça-feira, o vice-presidente do Município,
Luís Diamantino, explicou que está a ser feita a “verificação do estado
do edifício para que se consiga que não aconteça o que aconteceu”

O autarca, que liderou a reunião por ausência
de Aires Pereira, presidente da Câmara, esclareceu ainda que as obras consistem num
“trabalho de sustentação do edifício, para
que durante os próximos tempos aquilo esteja seguro”. “Numa fase posterior, já temos
um projeto há bastante tempo preparado para
a criação do Museu do Mar”, disse, ficando a
sua construção para “quando houver possibilidade para tal, sobretudo financeira. A vida é
feita de opções”, referiu.
Sobre o assunto, o vereador socialista João
Trocado lembrou na reunião do executivo que o
edifício d’A Poveira foi adquirido há uma década, sendo que “na altura, o candidato Aires Pereira prometeu ali fazer um Museu do Mar e das
Conservas, terá candidatado essa ideia ao fundo
de turismo. Voltou a prometer quatro anos depois, e continua a ser uma promessa”, apontou.
“Enquanto não avança, o imóvel degradou-se imenso. É algo que não pode acontecer”,
defendeu Trocado, lembrando o projeto do PS
de criar uma “fábrica da cultura” com “espaços de criação cultural artística” no local.
O vereador questionou também sobre “o
motivo pelo qual as obras nunca foram feitas,
o projeto [do Museu do Mar] nunca avançou”.
“A resposta foi que foi opção”, disse, o que vê
“com alguma perplexidade”. Seguiu-se outra
questão “sobre o estado de mais imóveis devolutos que a Câmara tenha”, dando o exemplo
da Praça de Touros – “é certo que está uma
empreitada suspensa para o reabilitar, mas
de qualquer forma continuamos apreensivos”,
afirma, receando “que possa acontecer o que
aconteceu com a Fábrica A Poveira”, o que
considera “inadmissível”.

Brigadas Mistas
substituídas por duplas
de Polícias Municipais
Outro dos assuntos discutidos na reunião do
executivo camarário foram as brigadas mistas, que não serão ativas neste verão. Na impossibilidade de compor uma dupla de um Polícia Municipal e de um agente da PSP, “vamos
fazer como fazíamos antes de ter as brigadas
mistas”, explanou Luís Diamantino.
“Falei com o senhor ministro da Administração Interna, com o senhor secretário de Estado,

expliquei o que pretendíamos, como tinha até
agora esta solução funcionado muito bem preventivamente, como também na atuação de proximidade da polícia. Mas a PSP, a nível nacional, diz que não vai permitir que tal aconteça”,
afirmou, pelo que “só temos, com os meios que
temos, fazer o trabalho que temos de fazer”.
O vice-presidente da Câmara reconheceu,
ainda, a falta de agentes da PSP na Póvoa de
Varzim, que “não é novidade”, mas “não é só na
Póvoa de Varzim”. “É uma pena que quando se
tenha de pedir um reboque à noite, ele terá de
vir do Porto ou de outro lado qualquer”, disse.
Do lado do Partido Socialista, João Trocado
referiu que as brigadas serão agora compostas
por dois Polícias Municipais. “Anteriormente,
[as brigadas mistas] tinham um custo para o
município de 20 mil euros. Agora terá de ser
compensado o trabalho que é necessário e
acrescido dos Polícias Municipais”, frisou.

Número de incêndios
registados na Póvoa está
“dentro da média”
Apesar dos vários grandes incêndios que se
têm feito sentir em Portugal, os fogos registados na Póvoa de Varzim estão “mais ou menos
dentro da média habitual” para o concelho,
afirmou na reunião João Trocado. “Já houve
41 ignições registadas” desde o início do ano,
disse, apontando para “34 hectares” de área
ardida no concelho.
“É responsabilidade do município notificar
as pessoas que têm terrenos, que são obrigados a fazer a respetiva limpeza. Quando não
há resposta, efetuar a limpeza e depois imputar o custo aos proprietários. Foi-nos dito
que este ano está numa ordem de grandeza
inferior a 10 casos deste género”, avançou o
vereador.
Luís Diamantino referiu que a esta situação se deve ao “trabalho muito importante
de prevenção”. “Penso que é por aí que temos
de ir sempre”, declarou, “temos de apostar na
prevenção”, lembrando o patrulhamento da
floresta realizado durante a situação de contingência, na semana passada.
“Infelizmente, neste país, só se recorre àquilo
que temos de fazer quando a casa está a arder,
literalmente. É o que tem acontecido”, terminou.
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Histórias de gentes do mar
apresentadas em livro e
exposição na Póvoa de Varzim

Música continua a encher diferentes
pontos do concelho até ao fim do mês
O Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim (FIMPV) começou no dia 8, e até ao final do mês vai apresentar concertos e espetáculos culturais quase todos os dias. O evento está quase a chegar à reta
final, mas ainda há concertos para apreciar

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA
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O Centro Coordenador de Transportes da Póvoa de Varzim recebeu a
apresentação do livro e exposição fotográfica ‘Rostos de Maré – Vidas
Cruzadas entre Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim’. O projeto, concebido pela associação cultural Bind’ó Peixe, conta histórias de
vida de homens e mulheres das três cidades que a pesca e o mar uniram

Companhia Nacional de Bailado

história e as histórias que nós não conhecíamos. Todas aquelas histórias de que nós não
conhecíamos e passamos a poder conhecer
e de tudo o que são as imagens fotográficas”,
afirmou.

“Deixar testemunho escrito”

“Foi através do mar que nós unimos três municípios, Póvoa, Vila do Conde e Matosinhos,
e deu como resultado este projeto que vai ficar
na história”, referiu na apresentação do projeto Lucinda Amorim, vereadora da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim.
“Lembrar os nossos antepassados, deixar
um testemunho escrito para os que hão de vir,
e é essa a nossa função, dar valor a tudo aquilo
que eles fizeram e perpetuar na história e no
tempo”, acrescentou, sublinhando o trabalho
“magnífico” e que “vai de certeza absoluta ficar para a história”.
‘Rostos da Maré’ é uma iniciativa do Grupo
de Ação Local – GAL Costeiro Litoral Norte da
Área Metropolitana do Porto, financiada pelo
Programa Operacional Regional Norte 2020,
o livro Rostos de Maré – Vidas Cruzadas entre
Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim
foi concebido pela Bind’ó Peixe – Associação
Cultural e coproduzido por esta organização e
pela ESMAD – Escola Superior de Media, Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto,
com o apoio do Município da Póvoa de Varzim.

Depois da conferência de arranque, protagonizada pelo musicólogo Rui Vieira Nery, que
se debruçou sobre o tema ‘As músicas brasileiras entre a colónia e o império’, a Companhia Nacional de Bailado encarregou-se do
primeiro espetáculo do FIMPV, com ‘Noite
Branca’.
Entretanto, já vários grupos e artistas passaram pelo Cine-Teatro Garrett, pela Igreja
Matriz da Póvoa e pela Igreja Românica de
Rates, desde os violistas Paolo Pandolfo e
Amélie Chemin até ao agrupamento musical
Kremerata Baltica.
Esperam-se, ainda, seis concertos num
festival que frisa que “não faz sentido que
haja barreiras” na música. Este ano, e depois
de duas edições visivelmente mais limitadas,
com lotação no público, compensada com
transmissão na internet e até na RTP, o FIMPV introduz uma novidade – concertos ao ar
livre.
São eles que vão encerrar o festival, no último dia de julho, na Praça do Almada. “Queremos atrair muita gente, mas adoramos o
público que temos”, referiu Raul da Costa,
até porque “o público é uma parte fundamental do concerto”, afirmou o diretor artístico
e coordenador do evento na apresentação do
mesmo.
Os bilhetes para o FIMPV estão à venda
na bilheteira online bol.pt e no Cine-Teatro
Garrett (bilheteira 10h30-12h30 e 15h30-

17h30 de terça-feira a sábado, e a partir das
15h30 em dias de espetáculo). O ingresso,
por espetáculo custa 5 euros, mas há ainda a
possibilidade de adquirir bilhete passe para
todos os espetáculos por 40 euros e a brochura por 5 euros.

Próximos concertos
Quarteto Verazin – quarta-feira,
20, às 21h no Cine-Teatro Garrett
Orquestra de Câmara
Portuguesa com Shai Maestro–
sábado, 23, às 21h no Cine-Teatro
Garrett
Maat Saxophone Quartet com
João Barradas e António Carlos
Costa – segunda-feira, 25, às 21h na
Igreja Românica de S. Pedro de Rates
Orquestra XXI com Valeriy
Sokolov – quarta-feira, 27, às 21h no
Cine-Teatro Garrett
Banda Musical da Póvoa de
Varzim com António Saiote –
sábado, 30, às 16h na Praça do Almada
Banda Sinfónica Portuguesa
com Aram Yagubyan – sábado, 30,
às 21h na Praça do Almada
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Segundo Abel Coentrão, presidente da Bind’ó
Peixe, as histórias patentes no projeto estão
marcadas por uma “circularidade” na relação
das pessoas entre os locais – “esta gente já
praticava uma sociabilidade circular há muitos anos nestes territórios”.
No livro, contam-se estas histórias num “estilo jornalístico leve sobre a vida destas pessoas, com fotografias de arquivo que elas nos
cederam e os belíssimos retratos de estúdio”.
“Acaba por ser também uma homenagem
áquilo que é uma tradição muito poveira, uma
tradição ‘cronística’ de interesse de vários, desde etnógrafos, jornalistas a antropólogos, por
aquilo que é a relação deste território com o
mar e os muitos textos, muitos livros que deixaram publicados”, segundo o editor da obra.
Já a exposição, também inaugurada na passada quinta-feira aquando da apresentação do
livro, conta com “três grandes painéis” com
“uma série de retratos feitos todos dentro do
mesmo local” acompanhada de “uma memória fotográfica fundamental”, com “imagens
antigas de álbuns e que de uma forma nos vai
permitir conhecermos um bocadinho mais da
história”, explicou Olívia Silva, presidente da
ESMAD.
“Eu penso que este projeto é mais importante no sentido em que nós conseguimos
conciliar as imagens antigas dos álbuns das
pessoas, são imagens que contam a vida, a
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IN-Póvoa regressa com mais praias acessíveis
O projeto IN-Póvoa – Praia para todos está de regresso à Póvoa de Varzim. A iniciativa foi oficialmente aberta no dia 6 de julho, numa cerimónia
realizada em Aguçadoura, freguesia para onde o projeto se expande este ano

Fernando Rosa, presidente da União
de Freguesias de Aguçadoura e Navais, deixou clara a vontade de “que
isto seja um sucesso, que não seja
algo que se criou e acabou por morrer” e que “sejamos uma peça importante na inclusão da pessoa com
deficiência”. Avançou ainda que o
próximo passo será alargar o projeto
até à freguesia da Estela.
Da parte da capitania do porto da
Póvoa de Varzim, o comandante Bruno Teles frisou que “é de louvar esta
iniciativa que decorre desde 2016
para proporcionar àqueles cidadãos
que tem dificuldade de mobilidade o
acesso à nossa praia, uma praia que
se quer de todos, que é fantástica”.
“Imaginem o que é estar em casa,

com muita dificuldade, miúdos paraplégicos, miúdos com muita dificuldade de locomoção, as próprias
famílias têm dificuldade em levá-los,
poder olhar para a cara deles quando
entram na nossa água fria. Aquela
sensação de liberdade, de fazer uma
coisa que noutra circunstância, não
podiam fazer”, disse.
Ressalvando o trabalho dos voluntários, porque “não é fácil”, garantiu
a criação de “condições para que projeto se expanda e tenha visibilidade,
e que todos aqueles que precisam
dele possam naturalmente utilizar”.
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Praia da Estela pode
vir a ser incluída
no IN-Póvoa

não conseguir sair, ver um lindo dia
de sol e saber que há uma frente de
praia fabulosa, fantástica, num território brilhante ao acesso de todos
nós e estas pessoas não conseguem,
ao fim e ao cabo, aceder”, referiu.
Também Aires Pereira, presidente
da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, esteve presente na abertura
do projeto, na qual afirmou que “iniciativas como esta fazem a diferença”.
“Acho que nada, mas nada mesmo,
é capaz de substituir a sensação que
temos quando vemos cidadãos com
dificuldade de mobilidade, e alguns

PUB

vel. Quero deixar aqui um apelo a
todos aqueles que tenham possibilidade de nos ajudar, que se tornem
voluntários, que nos contactem.
Prometemos uma experiência única, de verdadeira ajuda ao próximo.
Ainda que seja numa só tarde ou
uma manhã, não deixe de se juntar
a nós, permitindo que este projeto
cumpra todos os objetivos destinados”, apelou Sérgio Furtado.

objetivo de sempre – tornar a “praia
acessível”.
“Acho que estávamos todos com
vontade reforçada para continuar a
trabalhar em prol da comunidade
neste projeto de cariz tão solidário.
E avançámos um pouco mais, sempre aceitando um novo desafio de
alargar a praia acessível a Aguçadoura”, afirmou.
“Até ao final de agosto, estaremos por cá contando com um grupo muito alargado de parceiros e
voluntários. Quem faz parte deste
projeto faz com que isto seja possíJOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

A Praia de Paimó junta-se assim à
Praia Verde, junto ao Náutico, na Póvoa, e à Praia da Fragosa, em Aver-o-Mar, no grupo de praias acessíveis
do concelho da Póvoa de Varzim. Até
ao final de agosto, voluntários do IN-Póvoa vão estar presentes nas três
praias, de maneira a auxiliar pessoas
com deficiência ou dificuldades motoras a ir até ao mar e banharem-se.
Segundo Sérgio Furtado, membro
da direção do Instituto Maria da Paz
Varzim, que organiza o projeto, a
presença em mais uma praia constitui um “novo desafio”, mas cumpre o

6

MAIS/Política

Quarta-Feira • 20 julho 2022 • www.maissemanario.pt

Louvor às associações poveiras
pelo contributo nas Festas de S. Pedro
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Os deputados da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim expressaram um Voto de Louvor as todas associações que participaram e colaboraram
nas Festas de S. Pedro deste ano, que assinalaram o seu 60º aniversário. Na noite de 7 de julho, os membros da assembleia analisaram e aprovaram
em hora e meia os seis pontos da ordem de trabalhos, além de discutirem outros temas da sociedade poveira

Na sessão, foi aprovado por unanimidade umvoto de louvor às associações que participaram
nas Festas de São Pedro. A proposta, apresentada pela social-democrata Margarida Sousa
Lima, foi destacada aos jornalistas pelo presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira.
“Tudo o resto foram questões meramente
marginais, questões de minorias, questões que,
relativamente à vida autárquica, dizem muito
pouco. São naturalmente relevantes, são naturalmente importantes. Mas para aquilo que os
poveiros esperam da resolução dos seus problemas e daquilo que os poveiros esperam terem
melhor qualidade de vida”, disse o autarca, foram aprovadas “todas as propostas que a Câmara remeteu”.

PS quer soluções para a
“falta de espaço” na Biblioteca
Gonçalo Angeiras, deputado municipal e presidente da Juventude Socialista da Póvoa de Varzim,
levou à Assembleia Municipal uma recomendação
relativa à “falta de espaço” na Biblioteca Municipal, discutida recentemente num artigo publicado
num “blog muito conhecido”. As sugestões do socialista incluíam a criação de uma sala de estudo
na cidade, o alargamento do horário da Biblioteca,
e a promoção dos polos de leitura nas freguesias
através de uma campanha nas redes sociais, visto
que “muitos estudantes das freguesias não sabem
que existem salas de estudo”.
De acordo com o deputado, apesar de ter
explicado que os horários da Biblioteca serão
alargados em julho, o vice-presidente da autarquia e vereador da Educação, Luís Diamantino,
não apresentou soluções para a referida falta
de espaço e “ficou claro que considera normal
que os estudantes estudem no hall de entrada
da biblioteca, algo que nós não consideramos”.
Questionado sobre a situação pelos jornalistas, Aires Pereira afirmou que “não é verdade
que esteja gente à porta como está à porta do
centro de saúde ou da urgência do hospital” e
que “na biblioteca toda a gente tem o seu espaço e, se houver necessidade, nós temos ainda
capacidade para alterar e criar condições para
que haja mais lugares para quem quer frequen-

tar a biblioteca poder fazê-lo”.
O autarca disse ainda que a futura Casa das
Associações “prevê um conjunto de espaços que
serão ligados à biblioteca para, de alguma forma,
grupos especiais, gente que está a fazer estudos e
precisa de ter acesso a documentos, ter espaços
dedicados a essa situação”. “Se todos falarmos
em função do diz que disse, quase que temos a
sensação de que isso é realidade, mas as coisas
não são assim. É preciso verificar, é preciso ir aos
sítios para perceber a dinâmica”, afirmou.

Iniciativa Liberal e PSD falam
sobre descentralização
No espaço antes da ordem do dia, a Iniciativa Liberal levantou questões sobre a descentralização,
um processo que “deve ir mais além do que a simples deslocalização de entidades do governo central”, defende. Sobre o assunto, perguntou a Aires
Pereira acerca dos “desenvolvimentos concretos”
relativos “ao aumento de verbas para suprir todas
as despesas da transferência de competências na
educação” e, “no caso de não haver a autonomia
necessária para arcar com os encargos transferidos, como pretende suprir o diferencial”.
De acordo com o deputado liberal António
Teixeira, o edil referiu que para suprir a diferença orçamental necessária, “terá que se deixar de fazer outras coisas”, mas “ainda não sabemos que coisas vão deixar de ser feitas”.
“Nesse sentido também nos preocupa um
bocadinho que coisas deixarão de ser feitas.
E se há coisas que podem deixar de ser feitas
e que não fazem falta, se calhar já deviam ter
deixado de ser feitas anteriormente”, afirmou.
Sobre o assunto, e em nome da bancada social-democrata, o deputado municipal Miranda Coelho salientou as “primeiras consequências de uma coisa que andamos a alertar há
muito tempo”, a “situação da descentralização
e das consequências que isso acarreta”.
“Como sabemos há situações que estão a ser
negociadas e espero que cheguem a bom termo,
mas o que todos sabemos, são consequências
complexas para todas as autarquias que recebem
as transferências e que não têm os respetivos orçamentos também associados às transferências

de responsabilidades”, lembrou o deputado.

CHEGA foi o único voto contra
saudação ao Dia do Orgulho
LGBTQIA+
Foi aprovado, apenas com o voto contra do
CHEGA, um voto de saudação ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, apresentado pelo
Bloco de Esquerda. Aos jornalistas, o deputado
municipal Miguel Rios explicou a sua intenção
de voto afirmando que “acho que isso é uma
coisa íntima. Se eu sou homossexual ou heterossexual, se as pessoas são lésbicas, gays, eu acho
que isso pertence ao nosso foro íntimo”.
“Eu não distingo, nunca distingui na vida, os
meus amigos e as pessoas por serem gays, heterossexuais, homossexuais. E acho que isso não
faz sentido”, disse o deputado eleito pelo CHEGA.

CDU relembra proposta de
criar STCP metropolitana
“Recentemente ouvimos o presidente da Câmara defender algo que a CDU defende desde
2018, que é, no fundo, pegar na STCP e transformá-la numa STCP metropolitana, ou seja,
abranger os 17 concelhos da nossa área metropolitana, incluindo o nosso”, começou por referir aos jornalistas João Martins, da CDU.
Segundo o deputado municipal, a proposta
serviria para simplificar “todo um processo que
está engalinhado desde o início, com concursos
agora impugnados, com confusões entre os concorrentes, entre as empresas privadas”. “Seria
muito melhor sobretudo para os munícipes, para
quem utiliza os transportes de e para a Póvoa,
com um título só, com horários definidos, com a
intermodalidade a funcionar com o metro”, disse.
Acerca da situação, Aires Pereira afirmou
que o assunto “está em cima da mesa” na Área
Metropolitana do Porto, mas “que não se resolve de um dia para o outro”. “Logo que haja
retoma das reuniões da Área Metropolitana, é
um assunto que eu voltarei naturalmente e que
me parece que foi um assunto bem acolhido”,
acrescentou, “acho que este vai ser um caminho que nós vamos ter que enfrentar”.

CDS quer aumento da
população jovem no concelho
Para José Carmo, do CDS, há “alguma desadequação no discurso político” relativamente ao
aumento populacional no concelho da Póvoa de
Varzim. “Há um aumento populacional da Póvoa de Varzim, e estamos de parabéns por isso.
Agora, isso resulta numa faixa etária que não é
aquela que, ao contrário do que este executivo
tem dito, vem para a Póvoa de Varzim por questões de competitividade fiscal, nem resulta de
um aumento da população jovem do concelho”,
referiu o deputado municipal.
De maneira a aumentar a população jovem
do concelho, Carmo defende a implementação
de “políticas de natalidade que promovam os
escalões mais jovens” e políticas “que atraem
empresas e criem emprego”. “Se a isso conseguirmos juntar ainda o aumento também da
população idosa, pelas características que tem
o concelho da Póvoa de Varzim, nomeadamente proximidade do mar e de acesso a boas infraestruturas de saúde, nomeadamente privadas, então pois, muito bem, e aí estamos todos
de parabéns”, declarou.

BE e CDU preocupados com
“desorganização” no ACAJUV
Na sessão da Assembleia Municipal, o executivo municipal aceitou uma recomendação do
Bloco de Esquerda da Póvoa de Varzim “sobre
a implementação do Orçamento Participativo”,
explicou o deputado Marco Mendonça, para
que “a Câmara Municipal comece a desenvolver
todos os esforços para, no próximo orçamento,
contemplar o Orçamento Participativo”.
O deputado do Bloco questionou também o
executivo acerca da “deposição ilegal junto ao aeródromo de Laúndos”, situação denunciada pelo
partido em junho e “que ainda hoje se verifica”. “A
senhora vereadora respondeu que aquilo são terrenos da Lipor e que estão a fazer todos os sacrifícios para tirar, aguardamos essa solução”, disse.
Marco Mendonça lembrou ainda o Acampamento Juvenil (ACAJUV), promovido pela
Câmara Municipal em Rates nos dias 24, 25 e
26 de junho para os alunos dos 3º e 4º anos
das escolas do concelho. Na primeira noite de
acampamento, devido à chuva, várias crianças tiveram de abandonar o acampamento. De
acordo com o deputado, “a falta de organização
e plano B fez com que as nossas crianças saíssem de lá todas molhadas, com as tendas que
estavam cheias de água. Só havia dois militares
e um conjunto de queixas”.
Também o deputado da CDU, João Martins,
abordou a questão, dizendo aos jornalistas estar “preocupado com o que aconteceu no último ACAJUV, em que de facto reinou a completa desorganização”. “Seja a culpa da Câmara,
seja culpa do Exército, quem deve responder é
a Câmara”, sublinhou.
“Para além do perigo em que estiveram, sobretudo com curto circuitos a acontecer nas
tendas, tendas a irem abaixo e os pais terem
que ir a correr buscar as crianças. Não teve pés
nem cabeça e, portanto, acho que se faz bem
em lembrar esta Câmara que da próxima vez,
no próximo ano, tenha condições para que as
crianças possam estar sossegadas, acampar no
fim do ano, que é isso que merecem”, terminou.
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Armindo Ferreira publica livro
com memórias de S. Pedro de Rates
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

‘S. Pedro de Rates – Uma história contemporânea. Da revolução aos nossos dias’ é o título do novo livro do ratense Armindo Ferreira. O autor, presidente da Junta de Freguesia entre 1986 e 2013, apresentou a obra de 400 páginas a 6 de julho,, perante mais de 200 pessoas que encheram o Salão
Paroquial de Rates. Este é o primeiro volume de uma série de livros que pretende afirmar-se como “um resgate da memória para memória futura”

Este é o primeiro livro de uma futura série, um deles específico sobre a grande
família de Rates. O que pode adiantar?
Este primeiro volume diz respeito à interação que houve mercê da revolução liberal entre o centro histórico de Rates e os lavradores
da Granja. Foram os lavradores da Granja que
prosperaram graças às transformações económicas do liberalismo que tomaram os lugares
centrais de Rates, se apoderaram do poder
político - tinham o poder económico e apoderaram se do poder político, que detiveram
ao longo de dois séculos. Portanto, foram eles
quem construiu este território, os lavradores
da Granja, enriquecidos pelo liberalismo.
Eu conto esta história analisando caso
a caso, que é como quem diz casa a casa, a
influência que cada família teve neste processo. Encontram-se aqui assim histórias
de pessoas notavelmente bem-sucedidas no
aspeto económico, no aspeto social, no aspeto cultural, no aspeto político, figuras que a
maior parte dos atuais residentes nesta terra
desconhece em absoluto.
Isto é um resgate da memória para memória
futura. Porque, tal como nós, os cidadãos, individualmente, com o excesso de idade, padecemos de Alzheimer, esquecimento, perda de
memória, também as comunidades no seu todo
e enquanto, digamos, a organização social alargada também as comunidades, tendem a perder a memória. Mais a mais, nos nossos dias
em que a factualidade é de tal modo rápida e
intensa que cada facto apaga o anterior, vão-se
sobrepondo e não fica registo de nada.

Se nós refletirmos sobre os acontecimentos,
por exemplo, do ano passado, o que é que ficou
na nossa memória, como facto importante, significativo, além da pandemia? Praticamente
nada. Tudo se evapora e, portanto, o resgate da
memória, o apelo da memória, a recuperação
do passado é fator importante de identificação e de reencontro das comunidades porque,
como se diz e bem, quem não sabe de onde vem
corre o risco de não saber para onde vai. Erra
frequentemente o caminho. Esta ligação dinâmica entre o passado e o futuro é fundamental
para que as pessoas, sabendo de onde são, saibam que rumo devem tomar individualmente e
em comunidade.
Com uma sala cheia de ratenses, de
famílias, retratadas também no livro,
aumentou a responsabilidade de apresentar em breve um segundo volume?
O segundo volume surgirá quando tiver de
surgir. Este volume está pronto há dois anos,
este volume surgiu agora porque a pandemia
não deixou que aparecesse. Aliás, ele simbolicamente está datado de 24 de agosto de 2020.
Mas já há uma data para o lançar?
Não. Provavelmente, o terceiro será o segundo, porque, como eu disse, estou muito entusiasmado com a genealogia e com, digamos, a
construção da árvore genealógica das famílias,
da relação entre elas, que é uma relação, nalguns casos, vastíssima, difícil de traduzir ou
impossível de traduzir graficamente, que obriga a um esforço de escrita muito mais sério,
mais aturado, mais cuidado. A impossibilidade
de fazer isso graficamente, em árvore, torna a

“Se a minha terra
precisar de mim,
eu nunca lhe direi não”
escrita muito complicada. É muito nome, e eu
quero ver se não escapa nome nenhum. São
milhares de nomes e tudo isso, portanto, exige
cuidado. Como eu disse, e tenho este preceito
sempre presente, não há data, não há nome,
não há facto que eu não verifique, porque a coisa pior que se pode fazer é induzir alguém em
erro e a história é exatamente isso, a tradução
da verdade.
Na apresentação foi referido ser uma
pessoa infoexcluída relativamente à tecnologia…
Eu não sou infoexcluído. Eu uso a tecnologia
para aquilo que acho que ela é mais útil do que
outros processos, designadamente em termos
de rapidez de acesso. Por exemplo, consultei os
arquivos todos através da internet. Presencialmente, foi só de Rates porque gostei do cheiro do
papel.
Mas escrever é pelo seu cunho?
Escrever é à mão. Vai ser sempre assim. Eu
estou formatado por muitos anos de escrita
manual e o cérebro está assim. Aliás, todos nós
sabemos que a tecnologia tem influência a esse
nível. O cérebro de um digital é diferente do cérebro de um não digital. Portanto, acaba por ter
essa influência.
Eu sou um não digital nesse sentido. Mas
manipulo bem as máquinas, não quero é usá-las para aquilo em que elas não servem, designadamente para efeitos que não me servem
para nada.
O presidente da Câmara fez-lhe um desafio, escrever mais para além de Rates?
Como disse, eu contextualizo. Ou seja, eu
não me limito a contar a história específica e
rigorosa de um determinado local, de uma determinada casa, de uma determinada pessoa,
de um determinado facto. Eu contextualizo.
Por exemplo, quando falo de uma escola, eu
não falo só do edifício. Eu falo da educação que
a escola apoiou aqui em Rates e falo da educação à escala concelhia. Falo dos cemitérios, da
construção dos cemitérios, da luta que se travou no concelho. Escrever a biografia dele [presidente da Câmara]? Tinha título para ela, mas
não vou dizer.

“A forma como
sirvo a terra muda
e varia conforme as
circunstâncias”
Além do seu atual percurso com
ligação à Câmara Municipal,
o futuro de Armindo Ferreira
continua a passar pela na
escrita?
Nos próximos tempos será isso.
A política foi um assunto que já
arrumou?
Como o presidente da Câmara
disse, a política é o ar que eu respiro.
Eu conheço-me na política desde
miúdo, porque eu tive a sorte, acho
que foi sorte, não azar, de nascer
em casa de um regedor, de ter outro
tio regedor, de ter um tio presidente
da junta. Na minha casa não se
falava de outro assunto que não nos
assuntos gerais de interesse para a
terra. Eu nasci nesse meio. Envolvime politicamente muito novo, desde
muito novo. Com menos de 20 anos,
já andava nessas lides.
No sentido nobre, porque eu não
conheço outro, ou pelo menos na
minha vida não há outro sentido
senão o sentido nobre da política,
nesse sentido, eu sou e serei
eternamente político. Se a minha
terra precisar de mim, eu nunca lhe
direi não.
A forma como sirvo a terra muda,
varia conforme as circunstâncias.
Neste momento, a forma que eu achei
para servir a minha terra foi escrever
isto. Amanhã pode ser outra, outra
forma qualquer. Não sei qual será.
Os seus descendentes também
irão seguir?
Isso não sei, mas creio que não.
Só tenho uma descendente e não me
cheira que esteja para aí virada.

MAPADI de Terroso recebe desfibrilhador oferecido pelos Rangers
Os Rangers da Póvoa Clube Paintball ofereceram
um desfibrilhador ao MAPADI, numa cerimónia
que decorreu ao final da tarde de terça-feira, na
unidade da instituição localizada na freguesia de
Terroso, local onde irá ficar o equipamento.
Na sessão, António Ramalho, presidente do
MAPADI, agradeceu o gesto solidário dos Rangers, que desta forma contribuem para uma
maior segurança dos utentes, colaboradores e
clientes da secção de Terroso. Por sua vez, Rui
Leal, presidente dos Rangers, sublinhou a forma como a agremiação está na sociedade, não
só pela paixão do desporto, mas também por
ajudar as instituições de solidariedade social.
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Freguesia de Estela festeja 882 anos
e distingue anterior presidente da junta
alicerçada em hábitos culturais bem enraizados e num legado de realizações que pode ser
constatado todos os dias, para os quais nos
orgulhamos de estar a contribuir, de forma
humilde e honesta, mas com genuíno empenho, contribuindo para a construção de um
passado, de um presente e de um futuro melhor para a Estela”.
Para o autarca, “comemorar este aniversário
é, acima de tudo, um ato de solidariedade e de
manifestação da convicção de que, unidos, temos a capacidade de ultrapassar todas as dificuldades”. “Queremos que a Estela continue a
ser uma freguesia onde todos podem intervir,
juntos num esforço coletivo, sentindo como seu
o dever participar e de melhorar a nossa comunidade”, declarou.
Na sessão comemorativa, na qual foi cantado
o hino da freguesia, foram também reconhecidas
todas as associações estelenses, pelo seu contributo nas comemorações dos 882 anos de Estela.

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Vítor Correia e José Armandino

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

O anterior autarca agradeceu o reconhecimento, alargando a distinção “a todos que me acompanharam na dedicação à causa pública. Esta
homenagem também é para eles”.
Vítor Correia, presidente da Junta desde outubro do ano passado, e Lucinda Amorim, vereadora da Câmara Municipal, expressaram o
seu elogio a José Armandino e aos estelenses. A
vereadora do executivo camarário reforçou “que
é pelas pessoas que aqui estamos e que fazem a
história da freguesia e deixar uma lição para os
que hão de vir”.
“Festejar 882 anos não é propriamente fácil.
Mas a prova está neste palco, onde aqui estiveram todas as associações e instituições da
freguesia. Sem elas a freguesia não seria rigorosamente nada, sem as pessoas”, afirmou, considerando um “motivo de orgulho e satisfação” o
reconhecimento “merecido” a José Armandino.
Sobre a Freguesia da Estela, Vítor Correia
sublinhou que a freguesia “tem uma história

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

José Armandino, presidente da Junta de Freguesia da Estela entre 2010 e 2021, foi distinguido pelo executivo com a Carta do Couto, o mais alto
galardão da freguesia, na cerimónia de encerramento das comemorações dos 882 anos da existência da Estela

Reconhecimentos a
presidentes de freguesia
pós 25 de Abril
O executivo da Junta da Estela, liderado
por Vítor Correia, homenageou os quatro
presidentes que estiveram à frente da
junta de freguesia, entre 1976 e 2021. O
reconhecimento foi realizado, na noite de
dia 7 de julho,, na sessão de abertura das
comemorações dos 882 anos da existência
da localidade.

Na cerimónia, Vítor Correia explicou
o gesto da homenagem pela atual junta,
com o merecimento e reconhecimento dos
estelenses.
Assim, o salão nobre da junta passa a ter
4 quadros, que estão ao lado do benfeitor
Manuel Martins Felgueiras, que doou o
edifício da escola à freguesia. Assim, foram
homenageados: José Alberto Moreira Araújo,
que presidiu à junta entre 1976 e 1978, Manuel
Eiras dos Santos de 1979 a 1989, Adelino
Miranda da Costa, entre 1990 e 2009, e José
Armandino Domingues, de 2010 a 2021.

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Associações e entidades que colaboraram nos 882 anos da freguesia
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‘Gotinha de Água’ da Cruz Vermelha
proporciona verão diferente a 40 crianças
Alguns agregados familiares, por
razões profissionais, não têm a possibilidade de proporcionar atividades
de verão diferentes às suas crianças.
Para colmatar esta carência, a Delegação da Póvoa de Varzim da Cruz
Vermelha Portuguesa promoveu,
entre 4 e 15 de julho, a iniciativa ‘Gotinha de Água’, que “teve como objetivo a promoção de momentos de

convívio e diversão, incentivando a
verdadeira inclusão” destas crianças.
Participaram nas atividades de
verão 40 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos. Segundo a Cruz Vermelha, as atividades
tiveram como base “uma perspetiva
lúdica e educativa”, e incluíram aulas
de surf, canoagem, karaté e dança,
para além de visitas ao zoo, a um par-

que aquático, à cidade de Aveiro e às
instalações da Lipor.
As crianças tomaram parte, também, em “jogos desportivos e tradicionais, jogos de água, workshop de
artes plásticas, entre muitos outros
momentos”.
No último dia de ‘Gotinha de
Água’, os pais juntaram-se às crianças para uma sessão onde “foram
recordados os melhores momentos
desta ação através de um vídeo ‘resumo’ das atividades”. Foram ainda
“entregues os diplomas de participação e homenageados os 12 voluntários que acompanharam o grupo ao
longo destes dias”.
“Houve ainda espaço para as
crianças surpreenderem os seus pais
com uma breve demonstração do que
fizeram ao longo destes dias, presenteando-nos com as suas pequenas
brincadeiras, deixando a alegria espelhada no rosto dos pais que assistiram presencialmente ou virtualmente”, acrescenta a delegação poveira da
Cruz Vermelha.

‘Póvoa ao Ar Livre’ de regresso
com convívios e gastronomia
O evento ‘Póvoa ao Ar Livre’ está
de volta ao Auditório da Lota, após
dois anos de pausa. Até ao final de
agosto, o programa promete sete
iniciativas marcadas pelo convívio.
O arranque do evento foi marcado pela 5ª edição de ‘Peixe do Nosso Mar’, organizado pela Apropesca - Organização de Produtores de
Pesca Artesanal. Até domingo, foram realizados almoços e jantares
com música ao vivo e DJ. “Vamos
aproveitar para vos dar a conhecer
o que o nosso mar tem de melhor”,
afirmou, na altura, a organização
que promove a iniciativa desde
2016.
Uma semana depois da primeira
ação, realiza-se o ‘Convívio Varzinista’, entre 21 e 24 de julho, com
organização do Varzim SC. Segue-se, de 29 a 31 de julho, o ‘Arraial
Poveiro’ do Grupo Tricanas Poveiras.
Já em agosto, entre os dias 4 e
7, o Leões da Lapa vão promover
a ‘Festa do Mar’, e entre os dias 12

O CONTADOR DE AREIA

e 15, a Juvenorte organiza a ‘Festa
da Sardinha’. A Paróquia da Matriz
realiza a ‘Festa da Francesinha’ de
19 a 21 de agosto e, por último, é a
vez da ACD Mariadeira organizar
o ‘Arraial Popular’, que encerra o
evento.
Segundo a Câmara Municipal,
promotora do ‘Póvoa ao Ar Livre’,
o evento visa permitir que a cidade
“possa desfrutar em família de um
verão ao ar livre cheio de festa, convívio e diversão”.

Tricanas Poveiras
assinalam aniversário
O Grupo Recreativo e Etnográfico “As Tricanas Poveiras” leva ao
palco do Largo do Passeio Alegre,
no próximo dia 23 de julho, pelas
21h30, um Encontro de Danças e
Cantares com a participação do
Rancho das Sargaceiras e Marítimo de Angeiras (Matosinhos) e do
Grupo organizado, que desta forma
irá celebrar o 29º aniversário.

MAIS/Opinião

HABITAÇÃO, DESAFIOS PARA O SETOR PÚBLICO.

IVO MAIO
GEÓGRAFO E PERITO
AVALIADOR CERTIFICADO.
ivo.lima.maio@gmail.com

A habitação é hoje um dos temas
mais debatidos, quer nos meios
de comunicação, quer no debate
político, no entanto pouco se fala
em medidas concretas, em medidas que façam conter o aumento
dos preços, ou ainda o aumento da
oferta de habitação para a classe
média e média baixa.
Se por um lado não restam dúvidas que existiu um grande esforço do Estado e das Autarquias no
pós 25 de Abril, esse esforço parou
no final da década de 90, levando
àquilo que hoje conhecemos, uma
inércia nas últimas duas décadas,
levando à enorme falta de habitação, mas sobretudo à falta de
“stock” para arrendamento.
Só em 2022, a procura no mercado de arrendamento aumentou
entre janeiro e junho cerca de 30%,
invertendo uma tendência para
a compra de habitação devido ao
sucessivo aumento dos preços e a
uma mudança de mentalidade dos
consumidores.
Mas se existem milhares de edifícios devolutos no país, o que falta?
Falta uma verdadeira política de
habitação, uma profunda alteração
no Regime de Arrendamento Urbano que eleve a confiança dos pro-

prietários, e uma política que esteja ao mesmo tempo interligada com
a captação de investimento e de
emprego. Não podemos continuar
a assistir a uma pressão sobre o
imobiliário nas cidades do Porto e
de Lisboa, alastrando essa pressão
para outras zonas das duas áreas
metropolitanas, sem tentar acrescentar algum equilíbrio.
Saltam à vista dois problemas
aos quais não vejo uma solução a
curto ou médio prazo, a litoralização do país, e o aumento dos preços da habitação nessas mesmas
zonas. É legítimo que os autarcas
das principais cidades portuguesas
queiram continuar a atrair grandes empresas, a atrair o turismo,
a atrair cidadãos, mas ao mesmo
tempo deixa de ser legítimo quando esse crescimento não é equilibrado, e quando outros concelhos
vizinhos sofrem com a pressão do
aumento dos preços pelo aumento
da procura e pela falta de oferta.
Talvez uma das soluções para o
“descongestionamento” do litoral,
passe pelo papel das Autarquias
e do Estado na captação de parte desses investimentos privados
para os concelhos do interior do
país, afinal o que não falta por esse
país fora são casas devolutas e terrenos a baixo custo. O Estado tem
aqui um papel fundamental, não
só na diplomacia económica para a
captação de investimento, como na
necessidade de aumentar a aposta
nos polos universitários do interior, atraindo jovens, e contribuindo para a fixação da população.
Será que um jovem em início de
vida, prefere estar em Lisboa numa
empresa de tecnologias de informação e ter que desembolsar mais

de 50% do seu salário numa renda,
ou prefere estar na mesma empresa, mas noutro concelho onde possa
investir apenas 20% ou 25% do seu
salário? Algumas Autarquias do interior do país têm programas de rendas
comparticipadas, bem como outras
medidas para tentar captar novos residentes, mas de que valem essas medidas se as pessoas não tiverem emprego? Hoje, fruto da globalização, os
cidadãos vivem em qualquer lado do
mundo, mas vivem sobretudo onde
tiverem um bom emprego, seja em
Mangualde ou na Póvoa de Varzim,
e isso sem uma verdadeira estratégia
nunca irá acontecer por muito que
seja o esforço de uma Autarquia.
Mas dirão vocês, este artigo não
era sobre o problema da falta de habitação, é, mas se queremos resolver verdadeiramente o problema,
não podemos ter o foco apenas em
construir mais casas, temos também de retirar pressão nos grandes
centros urbanos, caso contrário,
vamos passar a ter definitivamente uma litoralização do país e com
isso o continuo aumento dos preços, seja para compra ou para arrendamento, logo no meu entender
urge o reforço da capacidade de
atração do interior.
Gostava ainda de abordar um outro problema que afeta diretamente
o preço das casas, o elevado valor
dos terrenos, e aqui quer o Estado
quer as Autarquias demitiram-se
da sua função urbanizadora acabando por limitar a oferta e por potenciar o existente.
Numa aula com a Dra. Fernanda Paula Oliveira na FDUC, quando abordou o papel fundamental
das Autarquias e do Estado nestas
questões, identifiquei-me com a

sua opinião, de que são estes que
têm a capacidade de urbanizar, de
organizar o território, de planear,
de dar e retirar capacidade edificativa aos terrenos. Senão vejamos,
fará sentido aquando da realização
de um Plano, que uma Autarquia
“dê” capacidade edificativa a um
terreno que até então não a tinha,
ou então, que aumente uma capacidade já existente sem receber nada
em troca, com exceção de taxas e
cedências aquando da realização
dos investimentos imobiliários?
E se os donos dos terrenos nunca
edificarem nada, a Autarquia nada
recebe? As cedências não se fazem?
Será que as Autarquias apenas têm
obrigações, mas não têm direitos?
Fará sentido que um terreno passe
por exemplo de 5€/m2 para 100€
ou 150€/m2, aumento esse fruto
de um plano municipal de ordenamento do território ou de uma nova
infraestrutura, sem nada receber?
Não me parece, mas infelizmente
é o que acontece. Não seria mais
justo a existência de uma compensação por parte dos proprietários
às autarquias, pois foi por efeito do
investimento delas que os terrenos
valorizaram 10 ou 20 vezes? E porque não o proprietário/promotor
ceder por exemplo uma percentagem das suas frações às Autarquias, em troca dessa mesma capacidade edificativa, possibilitando
que as mesmas fossem disponibilizadas para arrendamento, ou então
a cedência de terrenos com capacidade edificativa?
É um modelo que tenho vindo
a refletir à semelhança de outros
técnicos, e que hoje muita falta faria às Autarquias e ao Estado, uma
“bolsa de terrenos”, ou uma “bolsa

de casas” fruto das várias “bonificações” que os proprietários de
terrenos tiveram desde a entrada
em vigor dos Planos Municipais de
Ordenamento do Território.
Olho por exemplo para os terrenos do Parque da Cidade do Porto
ou da Póvoa de Varzim, que contribuíram sem dúvida para a qualidade de vida dos seus cidadãos, mas
que ao mesmo tempo fizeram disparar o valor de todos os terrenos, em
volta dessas mesmas infraestruturas, levando posteriormente a que a
habitação nesses mesmos locais esteja apenas ao alcance dos mais ricos. O que fizeram os proprietários
para que isso acontecesse? Tiveram
apenas a “sorte” de alguém decidir
construir um parque urbano ao lado
dos seus bens imóveis!
Por fim deixo aqui uma reflexão,
ao passar estes dias no novo troço
da VIA B recém inaugurado, pensei, além dos proprietários terem
sido expropriados sendo-lhes pagas (na grande maioria) indemnizações com base numa norma do
Código das Expropriações que permite que um terreno agrícola seja
indemnizado pelo índice médio
de construção da envolvente (indo
contra o princípio da justa indemnização prevista no artigo 23.º desse mesmo código), ainda ficaram
com as suas áreas sobrantes valorizadas pelo efeito da construção da
nova infraestrutura, e quem com
isso lucrou? A Autarquia não foi, o
Estado também não, mas sei quem
ficou prejudicado, os cidadãos que
vão continuar a pagar caro pela habitação porque não existem terrenos a preços acessíveis.
O problema será mesmo só da
falta de stock disponível?
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Albuquerque Mendes expõe
‘O Homem que vê Aviões
Debaixo da Terra’ no Garrett
O artista plástico Albuquerque
Mendes é o autor da nova exposição patente no Espaço Concreto do
Cine-Teatro Garrett. Entre 29 de
julho e 20 de setembro, ‘O Homem
que vê Aviões Debaixo da Terra’
mostra 60 trabalhos dedicados à
Póvoa de Varzim, “numa exposição
que se transforma em peça de teatro no horário noturno”.
A exposição “remete para os verões no litoral português, numa retrospetiva de costumes, estilos artísticos e introspeção”. Mistura “o
burlesco e a ironia, o contrassenso

Obra de Paula Rego destacada
em conferência do Rotary Club
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA
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e a subversão do óbvio” e, à noite,
a peça de teatro conta com “interpretação do ator Rui Spranger num
monólogo que expõe a arte em toda
a sua verdade”.
Este é o regresso de Albuquerque
Mendes à Póvoa de Varzim, 46 anos
depois de apresentar ‘As três mortes
de S. João Baptista’ na Praça do Passeio Alegre”, em 1976, numa “performance-ritual que decorreu durante
os III Encontros Internacionais de
Arte”. Agora, pretende exibir uma
“ode aos rituais locais, num misto de
introspeção e provocação”.

Prémio Amadeo de Souza Cardoso
em 2013. Foi, inclusive, agraciada
pela Rainha Isabel II com a Ordem
do Império Britânico com o grau de
oficial pela sua contribuição para as
artes, em 2010, e recebeu a Medalha
de Mérito Cultural do Governo de
Portugal, em 2019. Faleceu em 8 de
junho deste ano, aos 87 anos.

Afonso Pinhão
Ferreira distinguido
com ‘Prémio Especial
Carreira’

Afonso Pinhão Ferreira foi galarJOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

O Rotary Club da Póvoa de Varzim
promoveu, na segunda-feira, uma
conferência dedicada à ‘Dimensão
Cultural da Obra de Paula Rego’. Dirigida pelo membro rotário Afonso
Pinhão Ferreira, a sessão esteve inserida numa reunião do clube.
A conferência decorreu na sede d’A
Filantrópica e foi aberta a toda a comunidade, contando com a presença
de algumas dezenas de interessados.
A pintora Paula Rego é uma das
artistas portuguesas mais notórias
e premiadas internacionalmente.
Recebeu, entre muitos outros, o
Prémio Turner em 1989 e o Grande

doado com o ‘Prémio Especial Carreira 2022’, numa iniciativa da Revista Saúde Oral que já vai na sua 11ª
edição.
A distinção foi atribuída “pelo
mérito reconhecido da sua carreira
profissional no campo da saúde oral,
nas vertentes clínica e académica”.
Afonso Pinhão Ferreira é professor catedrático na Faculdade
de Medicina da Universidade do
Porto, diretor clínico da Ortopóvoa, Clínica de Ortodontia de Reabilitação Orofacial Lda, e exerce
também as funções de presidente
da Assembleia Municipal da Póvoa
de Varzim.
Os Prémios Saúde Oral 2022
foram organizados pela Abilways
Portugal e pela Revista Saúde Oral.
Na categoria prémios clínicos, para
além do Prémio Especial Carreira,
foram atribuídos reconhecimentos
às figuras do ano nas áreas de Ortodontia, Implantologia, Endodontia,
Periodontologia, Oclusão, Prostodontia, Reabilitação Oral, Odontopediatria, Dentisteria, Higiene Oral
e Técnicos de Prótese.

Poveira Telma Madeira representa Portugal no concurso Miss Universo
Telma Madeira foi coroada no dia 6 de
julho Miss Universo Portugal 2022,
facto que irá permitir à jovem poveira

representar Portugal no maior concurso do mundo de beleza feminina,
ainda sem data confirmada.

Na segunda-feira da semana passada, a jovem esteve no programa
Praça da Alegria da RTP1, onde

conversou sobre a coroação e o que
a espera. “É uma honra poder representar o nosso país além-fronteiras”,
afirmou Telma, “sempre foi um sonho para mim”.
O concurso Miss Universo Portugal prepara as concorrentes integralmente, desde a oratória até à
passerelle, incluindo a realização de
trabalhos comunitários. Sobre este
aspeto, Telma sublinhou o projeto ‘Sê
a Voz da Realidade’, através do qual
quer “trabalhar a saúde mental e a
autoestima em mulheres”. “Temos
de nos sentir especiais e educar para
que as mulheres se sintam bonitas”,
referiu.
Para a competição internacional, e
para além do país, Telma vai também
representar a Póvoa de Varzim. Na
Praça da Alegria, a modelo mostrou

um traje de tricana da Matriz, que irá
usar na competição, bem como um
exemplar da Camisola Poveira.
Nas redes sociais, Telma afirmou
que “percebi que todos temos um
destino na vida e uma vez estava
a assistir ao Miss Universo 2015 e
lembro-me de o meu pai entrar no
quarto e de me dizer que eu um dia
iria estar naquele palco. Até bem há
pouco tempo sempre achei que isso
não iria ser para mim, mas Deus
provou-me o contrário. A vida tem
um propósito para nós! E nunca,
mas nunca deixem de acreditar em
vocês”.
Recorde-se que a jovem poveira,
deu os primeiros passos em concursos precisamente no Miss Póvoa de
Varzim de 2016, organizado pelo jornal MAIS/Semanário.
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Gráfica M. Ferreira & Costa
há 37 anos a materializar ideias

A empresa M. Ferreira & Costa – Artes Gráficas está a comemorar o seu 37º aniversário. Ao longo de quase quatro décadas de existência, o mundo
foi mudando e houve necessidade de readaptação, mas a missão da gráfica continua a mesma, segundo conta o dono Manuel Ferreira: “ajudar as
empresas a partilhar com o mundo as suas ideias, projetos ou paixões”

“A M. Ferreira & Costa nasce em 1985,
mas antes já existia com um nome
diferente, a Vincal (1974/1975)”, lembra Manuel Ferreira. O seu pai era
colaborador da Vincal e, numa altura
em que a empresa “passava por algumas dificuldades”, acabou por se
tornar sócio e assumir a liderança da
mesma. “Em 1984, o meu pai teve a
infelicidade de ter uma trombose e o
meu irmão mais velho pega na empresa, que ainda passava por muitas
dificuldades”, refundando-a com o
atual nome.
Apesar de, inicialmente, ter sido
fundada “como uma tipografia tradicional”, a evolução foi constante,
diz Manuel, e de momento a oferta
abrange várias necessidades gráficas:
“a M. Ferreira e Costa desenha, prepara, imprime e faz os acabamentos
da ideia, projeto, produto ou serviço
que as empresas pretendam dar a conhecer aos seus potenciais clientes”.
Para além disso, “recentemente
demos um novo passo na vida da
nossa empresa, criando um gabinete
de comunicação, que aliado ao trabalho de design, conseguimos dar resposta a uma tendência do mercado
gráfico: uma diminuição na impressão em papel e uma maior preponderância na comunicação digital”.

Desde sempre sediada em Mindelo,
Vila do Conde, a gráfica considera que
a aposta na proximidade é um fator de
diferenciação. “Escutamos o cliente e
a forma como ajudamos as pessoas
é criando uma proposta de valor que
seja justa para todas as partes interessadas. Seja o cliente que vai receber o nosso produto desenvolvido,
sejam os nossos colaboradores que
estiveram a produzi-lo, sejam os nossos parceiros que contribuíram para
o produto final, pautamos a nossa relação com todos, com uma satisfação
geral”, explica Manuel.

“Continua a ser
importante comunicar
fisicamente a marca”
Tendo passado pelas mãos do pai
e do irmão, entretanto falecido, e
agora pelas suas, o negócio de família assume-se como uma prioridade
para Manuel Ferreira, que pretende
continuar “todo o trabalho e legado”
deixado pelas anteriores gerações.
Para além disso, considera que as
artes gráficas constituem “uma área
desafiante, com muito para se fazer,
mesmo com a instabilidade que estamos a viver atualmente, quer na
aquisição de matérias primas, quer

pelo avanço do digital. Ainda continua a ser muito importante comunicar fisicamente a marca e os produtos das empresas, mesmo com todos
estes constrangimentos”. Segundo
Manuel, “um cartão de visita, uma
brochura, uma revista ou um catálogo” fazem a diferença.
Nos últimos anos, a tendência tem
sido de abandono do papel, o que poderia significar o surgimento de mais
dificuldades para as gráficas. Contudo, para o dono da M. Ferreira & Costa, este não é o caso – a digitalização,
aliás, abriu portas.
“As empresas gráficas que não
acompanham essa evolução irão perder negócio”, garante, pelo que é necessária uma reinvenção. Na M. Ferreira & Costa, “passamos a privilegiar
um pouco mais o trabalho desenhado
à medida do cliente, em detrimento
da quantidade de impressões que podiam ser feitas; criamos o nosso gabinete de comunicação que juntamente
com o design, dará maior relevância à
qualidade e à personalização dos trabalhos realizados; e criamos recentemente o nosso departamento de Marketing que irá servir a nossa empresa
na comunicação da mesma no digital
e fornecer este serviço personalizado
também às empresas nossas clientes”.
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Martim conquista medalhas
de ouro do mundial de dança

Escola de Línguas da Póvoa
festeja fim de ano letivo com
comunidade educativa

DANCE WORLD CUP

Com apenas 9 anos de idade, Martim revela talento para a dança e já atingiu o lugar
mais alto do pódio ao nível mundial. No mês passado, em San Sebastian, Espanha, conquistou duas medalhas de ouro na Taça do Mundo de Dança. “Foi uma emoção representar o meu país e a minha cidade”, diz o pequeno bailarino poveiro da AM Dance Studio

Esta é a terceira competição mundial que consta no currículo de Martim. Com cinco anos, participou no
mundial em Barcelona, e com sete
em Braga. Desta vez, e agora com
nove anos, garante que “correu muito melhor porque cresci, evoluí”.
Ao MAIS/Semanário, Martim relembra a conquista do 1º lugar nas
categorias de solo contemporâneo e
acro-dance, nas finais em Espanha.
Para o bailarino, “ganhar dois prémios mundiais foi muito bom. Foi
uma emoção representar o meu país
e a minha cidade. É muita emoção,
felicidade, orgulho, saber que fiz um
bom trabalho”.
As vitórias não são, conta, fruto
do acaso. Resultam de muito trabalho, muitos anos de evolução. Ainda
mal sabia andar e já dançava, diz.
“Comecei com dois anos. Sempre
gostei de dançar porque é divertido,
tenho os meus amigos todos aqui e
eles apoiam-me”.
Apesar de ter passado quase toda
a vida nos palcos e a dançar, Martim
não tem a certeza se quer ser bailarino quando crescer. Na verdade,
ainda tem muito tempo para decidir
– como explica, “ainda não pensei
muito nisso, mas pensei ser arquiteto porque gosto muito de desenhar
e pintar”.
Mas, por agora, vai continuar a
apostar na dança. O segredo para
atingir estas metas em tão tenra idade? “Trabalhar muito, nunca deixar
de acreditar em ti”, garante.

“No momento em
que ele ganha, é
a mãe que o abraça”
Para além de ser o resultado de muito treino, o talento de Martim poderá já correr no sangue. Ana Marques,
diretora da AM Dance Studio e mãe

de Martim, explica-nos que também
começou a dançar cedo – com seis
anos – e nunca parou.
“A minha vida sempre foi toda relacionada com a dança. Quando a minha irmã nasceu, tentei projetar nela
e dar-lhe tudo aquilo que eu achei que
seria o ideal para ela ser quem é hoje.
Com o Martim, acaba por ser resultado do trabalho da minha irmã, do
meu trabalho. Acho que vamos tentar
manter esta evolução até às próximas
gerações”, brinca.
Ver Martim no palco, com o
Hino Nacional a tocar, foi sem
dúvida um momento emocionante, refere. “Naquele momento,
quando estamos num ambiente de
competição, quem está ali primeiro é a mãe, como é evidente, mas
não posso esquecer do meu papel como professora e treinadora
dele e estar sempre a corrigir e a
chamá-lo a atenção de determinados pormenores. Mas claro que
no momento em que ele ganha, é
a mãe que está ali, é a mãe que o
abraça, que vibra, pula”.
Segundo Ana, Martim começou a
dançar quando ainda ela estava grávida, visto que “sempre trabalhei e
só abrandei quando estava grávida
de cinco meses. Desde que nasceu,
ele acompanha-me a dar as minhas
aulas, sempre lidou com música e
com muitos miúdos”.
A mãe e professora garante que
desde cedo viu potencial no filho,
mas que nunca o irá obrigar a dançar, se tal não for o caminho que
ele escolha. “Houve uma vez que o
Martim me perguntou ‘eu sou obrigado a dançar? Tenho mesmo de
dançar?’. Eu disse que não. Como
professora, acho um desperdício
um menino como ele não dançar,
mas ele é que sabe, se quiser experimentar outro desporto, outra

modalidade. Mas ele disse que estava a brincar, que queria mesmo
dançar”, relembra.
“Se o futuro dele será sempre relacionado com a dança? Eu farei o
possível para que se seja, de uma
forma estável, segura, e que ele tire
o melhor proveito do que este mundo nos dá”, diz.

A escola de línguas Lancaster College encerrou o ano letivo “com um
dia memorável no Parque Aquático de Amarante com muita diversão nas inúmeras atrações disponíveis”, referiu a diretora Josefa
Carvalho.
Mais de 120 pessoas, entre os
quais alunos, familiares e staff, divertiram-se num dia em que não

faltou também um piquenique, para
que todos se pudessem conhecer
melhor e estabelecer laços.
A atividade com ambiente de cariz solidário, com donativos a entregar a uma associação de ajuda aos
refugiados ucranianos no Porto.
De acordo com a Lancaster College, fica a promessa de “mais surpresas” no ano letivo 2022/2023.

Voleibol enche
pavilhão do Desportivo

Próximo desafio
será em Orlando
No mundial em Espanha, a AM
Dance Studio participou com uma
comitiva de 42 pessoas, dos cerca de
130 alunos inscritos na academia.
“Tivemos ótimos resultados. Além
do Martim, outra medalha de ouro
do Guilherme e da Maria Correia em
dueto Acrodance. Nessa mesma categoria, tivemos um trio que ganhou
a medalha de bronze. A nível de grupo, todos estiveram muito bem e é
um orgulho”, diz.
A próxima competição realiza-se
em Orlando, na Flórida, nos Estados
Unidos da América, em novembro.
Para viajar até Espanha, “trabalhamos para conseguir angariar
dinheiro, há muitas empresas poveiras a quem agradeço imenso e à
Câmara Municipal, e conseguimos
um volume de dinheiro que serviu
para levarmos os nossos alunos com
a maior parte das despesas pagas.
Para Orlando, estamos a falar de
uma média de mil e tal euros por
aluno, mais inscrições e toda essa
logística que quero conseguir atingir, se não for a totalidade a maior
parte”, explica.
Apesar de tudo, as expetativas
estão em alta – Ana garante que estão confiantes e vai correr bem. O
desejo será trazer ainda mais medalhas para Portugal e, claro, para
a Póvoa de Varzim.

Depois de 2 anos de interregno,
devido à pandemia covid-19, o 24
horas de voleibol levou ao pavilhão
Fernando Linhares de Castro mais
de 250 atletas, das mais variadas
idades. Um evento da responsabilidade da secção do clube e que culminou com os responsáveis satisfeitos.
Muitas horas e muitos jogos, a
testarem a capacidade e resistência
dos mais novos e dos mais velhos.
Pelo meio, lá existiam umas idas às
piscinas exteriores do clube, sempre com a supervisão dos responsáveis. Perder ou ganhar, ficou para
segundo plano, até porque todos os
jogos eram arbitrados pelas próprias duplas em competição.
No rescaldo, o professor Miguel
Ferreira foi o porta voz, considerando "termos superado as melhores
expetativas no que concerne ao número de atletas e duplas que se ins-

creveram, mas sobretudo ao espírito
reinante ao longo do torneio. Naturalmente que contamos com alguns
apoios, nomeadamente algumas
empresas que se disponibilizaram
para contribuir com alguns prémios,
mas também toda uma estrutura do
clube que nada deixaram nos faltar.
Depois de dois anos de pausa, devido
à covid, penso que este 24h de voleibol, pode ser considerado um sucesso e estou certo de que para o próximo ano voltaremos a encontrar-nos".
A época 2021/2022 no clube
está a findar (exceto no futevólei),
e o encerramento da mesma está
agendado para o dia 6 de agosto,
com a realização de um Sunset no
espaço da piscina exterior, onde
serão distinguidos os melhores
nas várias modalidades e também
nos vários cargos, ou seja, dirigentes, treinadores e atletas.
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Espaço Fit Pilates promove a saúde e bem-estar
procurado por pessoas que querem
perder peso, ganhar força e resistência física.

Equipamento
único na Europa
O Espaço Fit Pilates está equipado
com aparelhos específicos e complexos, em que cada um tem a sua própria finalidade, e em cada um deles,
as possibilidades de exercícios, são
inúmeras.
Além desses equipamentos, e de
forma a complementar, tanto o pilates como o treino funcional, possui
um equipamento único na Europa
– o V12!
As funcionalidades desta novidade são incríveis e a quantidade de
exercícios que podem ser aí executados, são quase infinitas.

O Estúdio – Espaço Fit Pilates

A prática regular de exercícios físicos vai muito além da estética. Ela
contribui para o bem-estar físico,
saúde mental, bom funcionamento
do coração, circulação sanguínea e
respiração.
No passado dia 1, deste mês, realizou-se a inauguração oficial, e em
novas instalações, do Espaço Fit Pilates, um Estúdio de Pilates e Treino Funcional, situado na Póvoa de
Varzim, com o intuito de oferecer à
população esta modalidade, que começa a ganhar força em Portugal,
sendo recomendada por médicos e
fisioterapeutas.

É um método utilizado para diversos propósitos: reabilitação, condicionamento físico, melhora da postura e do controlo corporal, ganho
de consciência corporal, aumento da
autoestima e domínio sobre os mais
variados movimentos.
Os movimentos efetuados, e adaptados a cada um, pelos professores,
trabalham o fortalecimento muscular e a flexibilidade, com gestos repetitivos e isométricos, que exigem
bastante concentração, força e coordenação.
No Pilates, os resultados começam
a aparecer com pouco tempo de prá-

dividualmente ou em grupos de duas
a três pessoas.

Matwork

O Matwork, pode ser praticado por
até 3 pessoas ao mesmo tempo, e é
uma versão do Método Pilates, onde
os exercícios são praticados apenas
no Mat (tapete no chão), em vez de
serem executados nos equipamentos.
Aqui os músculos são trabalhados
duplamente, pois são alongados e tonificados ao mesmo tempo.
Nesta versão é muito trabalhado
a força abdominal, a flexibilidade e
a estabilidade, além dos exercícios
trabalharem todos os grupos musculares, usando vários acessórios que
podem ser desafiantes.

Treino Funcional

O treino funcional trabalha várias
capacidades físicas de forma integrada, como força, potência, resistência
cardiorrespiratória,
estabilidade,
equilíbrio e alongamento.
Pode ser mais dinâmico do que o
Pilates, no entanto, é sempre ajustado às intenções de cada aluno. Mais

Equipa na inauguração oficial a 1 de Julho

Conta com a presença de Fisioterapeutas especializadas em Pilates, Thais Leifeld e Sandra Costa,
e Técnico de Educação Física, Luíz
Simas Junior.

Benefícios
do Pilates
Criado por Joseph Pilates por volta
de 1900, a técnica oferece inúmeros
benefícios para o corpo e a mente,
atendendo a necessidades de públicos diversos, tais como jovens, atletas, bailarinos, pessoas sedentárias,
idosos, grávidas, pessoas com depressão, e pessoas com outras patologias ou em reabilitação com prescrições médicas.

tica, no entanto o período necessário
para sentir a diferença depende de
alguns fatores, nomeadamente a frequência dos exercícios, a regularidade e a alimentação.
“Com 10 sessões você perceberá a
diferença, com 20 sessões os outros
irão perceber a diferença e com 30
sessões você terá um novo corpo.”
Joseph Pilates

Instalações

O espaço está dividido em 3 áreas:
- Duas salas distintas para prática de Pilates com aparelhos: Pilates
clínico, desde o público iniciante
ou com patologias que requerem o
acompanhamento individual, até ao
avançado que pode ser realizado in-

Sala 1 – Sala de Pilates

V12 – Equipamento único na Europa

Horário de
Funcionamento
O estúdio está aberto de
segunda-feira a sexta-feira,
das 7h00 às 21h00, sem
interrupção na hora de almoço,
e sábados, das 7h00 às 13h.

Localização
Rua 25 de Abril, 94
4490-479 Póvoa de Varzim

Contacto
911 538 919
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Eça de Queirós entre as melhores
escolas públicas nacionais
A Escola Secundária Eça de Queirós está no 8º lugar nacional entre os estabelecimentos de ensino público, de acordo com os critérios de análise do JN,
e após a divulgação, a 8 de julho, do ranking das escolas portuguesas do ensino secundário. A Eça de Queirós apresenta uma média de 13,53 valores
162º Escola José Régio com média 12,52; 186º
Rocha Peixoto com média 12,35 e 427º Escola
Secundária D. Afonso Sanches média 11.30.
No ranking nacional, a escola privada Colégio Efanor, de Matosinhos, aparece no 1º lugar
com a média de 16,60, enquanto a primeira
escola pública nacional surge no 33º lugar e é
a Escola Artística de Música do Conservatório
Nacional, de Lisboa, com média de 14,31.

Diretor satisfeito com bons
resultados dos alunos
Face aos rankings divulgados, o MAIS/Sema-

nário contactou o diretor da Escola Secundária
Eça de Queirós, José Eduardo Lemos, para comentário. A este jornal, afirmou ver “com muita satisfação que os alunos da ESEQ tenham
obtido boas classificações em exame, quando
comparados com a média nacional” e salientou
a importância destas provas, visto que “são os
resultados dos exames que lhes permitem aceder ou não ao curso que pretendem. Quanto
melhor forem esses resultados, mais hipóteses
terão de aceder ao curso pretendido”.
Para o diretor, os resultados devem-se a vários fatores, desde a definição de objetivos por
parte do aluno, que deve estar “focado em os
alcançar e trabalhe para isso”, até ao “apoio e
acompanhamento familiar”, “importantes para
oferecer aos alunos a estabilidade de que precisam para se focarem nos estudos”. Da parte
da escola, o apoio dado pelo professor dentro e
fora da sala de aula vê-se deveras importante.
“É absolutamente necessário que todos,
desde o diretor até aos alunos, valorizem os
exames e, sem esquecer o insubstituível papel
das aprendizagens, as atividades e os projetos,
tenham um discurso e uma ação focados na obtenção de bons resultados escolares”, diz José
Eduardo Lemos.
Relativamente ao ano passado, e ainda de

acordo com os critérios do JN, a média dos alunos da ESEQ baixou, ainda que ligeiramente
(de 13.89 valores para 13.53). No entanto, segundo o diretor, esta é uma comparação impraticável “pela simples razão de que as disciplinas
utilizadas para elaborar os rankings em 2020 e
em 2021 são diferentes”, visto que “em ambos
os anos, o JN utilizou 10 disciplinas, todavia
em 2021 a disciplina de Geometria Descritiva
A foi substituída pela de Inglês”.
E, mesmo que fosse utilizada a mesma disciplina, não seria justo comparar os anos porque “ia ser necessário garantir que os exames
tinham a mesma estrutura e grau de dificuldade, o que não aconteceu, desde logo devido à
pandemia em 2020”, afirma.
Por sua vez, tanto a FENPROF como a FNE
consideraram os rankings injustos por “comparar o incomparável”. Questionado sobre se concorda com esta posição, José Eduardo Lemos
referiu que estas federações “bem precisam de
concentrar esforços para forçar o Governo a
melhorar as condições de trabalho e a aumentar os baixos ordenados dos professores”.
“Estou certo de que, com professores mais
motivados e a ganhar melhor, os resultados dos
alunos nos exames poderiam ainda ser melhores”, termina.

PUB

Para além deste lugar a nível nacional, a escola
poveira ocupa o segundo lugar entre as escolas
públicas no distrito do Porto. Já no conjunto das
640 escolas nacionais, que inclui as do ensino
privado, a Eça de Queirós está no 61º lugar.
A Eça de Queirós volta a estar no ranking
como a melhor escola do ensino secundário na
região da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, situação que já sucede há vários anos.
As restantes escolas secundárias da Póvoa
de Varzim e Vila do Conde, estão nas seguintes
posições nacionais, incluindo todos os estabelecimentos de ensino privados e públicos: 98º
Colégio de Amorim com média 13,05 valores;

€15,00

Nome:
Morada:										
Código Postal:				Localidade:
Telefone:			
NIF:				
E-mail:
Assinatura 1 ano: E-paper: 15€
Papel + E-paper Nacional: 27€
Papel + E-paper Europa: 50€
Póvoa de Varzim,				
Assinatura:

€27,00

Preencha o formulário com os seus dados, entregue-o no MAIS/Semanário.
Se preferir, contacte-nos através do email geral@maissemanario.pt ou pelo telefone 252 623 032 para mais informações.
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MAIS Desporto
Varzim com um mês para preparar equipa vencedora
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Na apresentação possível e oficial da nova época, no passado domingo, os Lobos do Mar mostraram-se a algumas centenas de adeptos, ainda com
muitas incertezas. Um pelotão de mais de 30 jogadores, com alguns com guia de marcha para outras paragens

pitães, foi o eleito para falar à comunicação social. O defesa central disse
que “foi uma receção muito boa. Toda
a gente que conhece o Varzim sabe
que este é o ADN e que esta massa
adepta nos obriga a passar para dentro do campo. Agora somos nós que
temos de retribuir dentro do campo”.
Sobre o retorno ao Varzim, João
Faria frisou que “é um regresso ao
clube onde já fui feliz. Vamos fazer
tudo para que o Varzim regresse ao
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

lugar que merece. Sou apelidado um
pouco do talismã das subidas, mas
não me intitulo por tal. O que prometo é muito trabalho e se isso coincide
com subidas, quero que o mesmo se
repita nesta época que agora começa”. Quanto à ambição de que o Varzim consiga no final da época chegar
ao Jamor para disputar o título da
Liga 3, o atleta sublinhou que espera
que tal facto suceda “o que significa o
consumar da subida de divisão”.

Plantel
quase fechado
O treinador Tiago Margarido
tem à sua disposição mais de 30
jogadores. Além dos 24 certos no
plantel, juntaram-se alguns que
estavam emprestados e que têm
contrato com o clube, além de três
atletas da equipa B. Atualmente o
plantel é composto pelos seguintes
nomes:
Guarda-redes (3):
Ricardo Nunes, Tiago Pereira e
Francisco Longras.

João Faria

Defesas (9): Tiago Cerveira,
Julián Bonilla (ex-Oliveira

Já são conhecidas as
composições das duas séries
que irão disputar a 1.ª fase da
Liga 3.
A Série A, constituída
pelas equipas mais a
norte, será composta por:
CDC Montalegre, LANK
Vilaverdense, SC Braga B, AD
Fafe, Vitória SC B, Varzim
SC, FC Felgueiras, União
SC Paredes, CF Canelas
2010, São João de Ver, AD
Sanjoanense e Anadia FC.
Por seu turno, a Série B
reúne as equipas mais a
sul: FC Oliveira Hospital,
Académica Coimbra, UD
Leiria, Caldas SC, Alverca,
GD Fontinhas, Sporting CP B,
Real SC, CF Os Belenenses,
Amora FC, Vitória FC e LGC
Moncarapachense.

do Hospital), João Faria (exOliveirense), Ruben Gonçalves (exRio Ave), João Sidónio (ex-Fafe);
Bruno Bernardo (ex-Setúbal);
Carlos Tovar (ex-Marítimo); Zé
Augusto (ex-EC Primavera); Tito
Júnior (ex-Trofense).
Médios (5): Paulo Moreira
(ex-Felgueiras), Latón (ex-Estrela
Amadora), Diogo Ramalho
(ex-Leça), Jorge Vilela (exPortimonense); Zé Carlos.
Avançados (7): Rui Areias (exFafe), Rodrigo Cordeiro (ex-Fafe);
Léo Teixeira (ex-Fafe); Joãozinho
(ex-Montalegre), Onyeka Osemene
(ex-Canelas), Gustavo Souza (exReal), Ludovic (ex- Penafiel)

PUB

do primeiro golo do treino, antecipando-se a Ricardo na cobrança de
um canto, fazendo lembrar a época
em que esteve no Varzim, há dez
anos atrás, e com Kaiser formou uma
dupla de centrais goleadora.
Seguem-se um conjunto de jogos,
todos "à porta fechada", até à apresentação oficial no Estádio Municipal, contra o FC Tirsense, no dia 13
de agosto, pelas 17 horas.
No final João Faria, um dos três caJOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Foi um jogo treino aberto aos varzinistas, em que se notou a receção da
claque ao renovado plantel, e onde
não faltaram cânticos de incentivo e
fumos. O apronto foi muito animado
com cinco golos, e onde já se percebeu que há setores mais definidos
do que outros. João Faria e Bonilla
foram uma dupla de centrais que
demonstrou estar bastante afinada
para os primeiros compassos da época. João Faria foi mesmo o marcador

Sorteio da 1.ª fase
da Liga 3 marcado
para 22 de julho, na
Cidade do Futebol
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O MEU CANTINHO

LUIS LEAL

“Para grandes males, grandes remédios”, diz o povo na sua sabedoria,
e dentro do Varzim cumpre-se esse
aforismo. Depois do mal da equipa
ter descido à Liga 3 (que tanto custou a digerir) de imediato foram
postas mãos à obra para uma remodelação quase radical.
A seguir à eleição de novos corpos gerentes, em que se registou
a continuidade de Edgar Pinho na
presidência, vieram as obras no
Estádio do Varzim, com o ‘dedo’
camarário… antes da projetada remodelação urbanística para o topo
norte da cidade poveira, anunciada
pomposamente pela entidade-mor
cá da terra, e que abrange uma nova
construção do setor nascente do Estádio do Varzim. Começou pela tão
prometida cobertura total da bancada norte, de mistura com a remodelação dos camarotes na bancada
poente, entre outros melhoramentos tão desejados desde longa data
nesse sector. Veio a seguir o levantamento radical do relvado. Tudo preparado para uma nova temporada
com rótulo de 3.ª, mas muito prioritária para que os anseios varzinis-

MAIS/Opinião
COM REMODELAÇÕES RADICAIS DENTRO E FORA DO PLANTEL
tas não sejam tão beliscados como
já foram. Uma espécie de bálsamo
para curar ferida tão sangrenta.
Claro que neste caso o que mais
interessa é a carreira da equipa
envolta no carismático epíteto de
Lobos do Mar. Sem ela a brilhar,
não há vontade que possa ser cumprida, por muito ‘amor à camisola’
que haja nem ´alma varzinista´ que
possa ser elevada ao alto patamar
da glória.
Por causa disso é que foi feita uma
remodelação praticamente radical
dentro do clube. Desde a equipa
técnica que passou a ser comandada pelo jovem (e praticamente
desconhecido) treinador Tiago Margarido, mais os seus quatro acompanhantes, ao staff encabeçado pelo
experiente André Geraldes, como
diretor-geral, que conta a seu lado
com três elementos de reconhecido
mérito no meio futebolístico nacional.
Posto isto houve que cuidar do
plantel para enfrentar o duro Campeonato que o Varzim vai ter pela
frente. Foi registada uma remodelação quase total, para não fugir
à regra de outras vertentes do clube. Saíram, até agora, nada menos
do que 15 jogadores em relação ao
plantel anterior, faltando ainda pequenos ajustes que podem ser resolvidos a todo o tempo. As entradas,
para já, contam com 19 jogadores
que se juntam aos 5 que renovaram
contrato, entre eles os 3 guarda-re-

des, além de ficar renovada a permanência do jovem internacional Zé
Carlos que, entretanto, pode mudar
de rumo para reforço dos (sempre)
depauperados cofres varzinistas. E
tudo se encaminha para que até ao
‘pontapé de saída’ do Campeonato
marcado para 21 de agosto, tudo
esteja operacional, com o reforço
físico-técnico obtido nos sete jogos
de preparação previamente agendados para os meses de julho e agosto,
com a Académica, Paredes, Paços
de Ferreira, Varzim B, Salgueiros,
Amarante e Tirsense, este o último
teste a coincidir com a apresentação
do ‘novo Varzim’ aos sócios, dia 13
de agosto, uma semana antes do início da nova maratona. À exceção do
primeiro jogo-treino em Coimbra
(7 de agosto), os outros seis foram
agendados para o Estádio Municipal, onde o Varzim tem montada
a sua ‘oficina’ neste preparar para
nova temporada, graças às boas-vontades do município que vê nessa forma de atuar um motivo para
dar ajuda ao clube mais representativo do ´reino poveiro’.
…E para rematar o rol de novidades no Varzim, foi criada a mascote, uma figura quase lendária dentro do clube, com raízes profundas
desde os anos vinte, que simboliza
um tarrote, o mesmo que dizer
pardal, em tempo idos identificativo de uma luta Sporting da Póvoa/
Varzim em que os verdes eram os
pavões inchados (os de classe alta

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Futebol de praia do Varzim
decide no final do mês acesso
à disputa do título nacional

A equipa de futebol de praia do Varzim perdeu os dois jogos do passado
fim de semana, frente ao Leixões e
à Casa do Benfica de Loures, e caiu
para o 5º lugar. Os quatro primeiros
classificados ficam apurados para
disputar o título nacional, com o
emblema poveiro a depender apenas
de si para chegar à fase final. No entanto, a permanência na divisão de
elite está assegurada para a próxima

21

época.
Na última jornada desta fase,
marcada para dia 31 de julho, na
Praia do Ouro, em Sesimbra, o Varzim (5º classificado) defronta o Sótão (4º lugar). Quem vencer o jogo
fica apurado para juntamente com
Braga, Casa do Benfica de Loures
e Sporting, disputarem os jogos de
acesso ao título.
O Varzim entrou para a última

dupla jornada, realizada na Lousã, à
frente do Sótão na tabela classificativa, mas a derrota de sábado contra
o Leixões por 9-8, após prolongamento e depois de os alvinegros terem uma vantagem de 4 golos a poucos minutos do fim, parece ter sido
fatal para a descida de rendimento
da equipa poveira, ultrapassada na
classificação pelo Sótão.
Já no segundo jogo, realizado este
domingo, pela frente a equipa do
Varzim encontrou a Casa do Benfica
de Loures, um dos sérios candidatos
ao título, e saiu derrotada por 7-2.

Caxinas segue em
frente na Taça
de Portugal
A A.D.C.R. Caxinas e Poça da Barca
conseguiu a qualificação para a 2ª
eliminatória da Taça de Portugal, ao
derrotar o Vila Flor por 7-3, em jogo
realizado no sábado.
O desafio foi disputado no campo de areia da Mealhada, com o
conjunto caxineiro a revelar a sua
superioridade sobre o emblema
transmontano.

da terra) e os pretos uns pardalitos
de pequena dimensão (identificados como a chamada ‘raia miúda’
poveira, igual a ralé ou a “camada
inferior da sociedade”, como rezam
os dicionários). Ao cabo de muitos
anos de lutas renhidas e prenhes
de rivalidade, os pavões perderam
todo o esplendor das penas brilhantes (desaparecendo para sempre nos
anos 40), e os pardais de cor acastanhada continuaram a sobrevoar o
horizonte no seu chilreio, ganhando
força nas gargantas para se vingarem, pelos tempos fora, e mais recentemente a servirem de símbolo
das camadas mais jovens do futebol
varzinista. Desta vez passando a ser
venerados pela gente graúda e mais
ainda agora que o seu símbolo vai
percorrer os estádios por aí fora,
tornando-se no ex-libris do clube,
ao lado dos Lobos do Mar.
Resta esperar pelos frutos da

sementeira que está a ser amanhada e… fertilizada. Como diria
um devotado varzinista ‘que Deus
já lá tem’, em momentos de mudança como este: “valha-nos Santo António e uma velinha a Nossa
Senhora”. Talvez a questão de fé
possa dar um ‘empurrãozinho´ às
ambições varzinistas. Até porque
ela (a fé) está bem estampada na
denominação da tão carismática
Lancha, autêntico símbolo poveiro.
E pela amostra dada no dia do primeiro treino (que serviu praticamente como primeira apresentação
do novo plantel), em que à volta de
oito centenas de adeptos envolveram euforicamente os trabalhos e
no fim deles, é de esperar que esse
apoio se mantenha bem ardente ao
longo dos tempos, para que esteja
bem viva entre os varzinistas a velha lição popular de que “há males
que trazem bens”. Oxalá.

Rio Ave promove sessão
com filme da última época

O Rio Ave apresenta, esta quarta-feira à noite, um documentário sobre a caminhada da equipa
sénior de futebol durante a época
2021/2022, que culminou com a
conquista do título da II Liga e o
regresso à Liga principal do futebol português.
O filme, com duração de 70 minutos, será apresentado como ante
estreia pelas 21 horas, no Teatro
Municipal de Vila do Conde, e é dirigida apenas ao grupo de trabalho
do futebol profissional e órgãos sociais do Rio Ave FC.
O Clube promete para mais

tarde e em data a anunciar, uma
sessão aberta ao público, onde podem ser vistos os protagonistas da
época, desde o presidente António
da Silva Campos e treinador Luís
Freire, e jogadores como Vítor Gomes, Guga ou Ukra.
Para o clube vilacondense, o documentário tem “imagens inéditas dos
bastidores da equipa principal de futebol durante a dureza duma época
onde o Clube combateu o desânimo
duma descida de divisão, se superou
e conquistou o título de campeão da
2ª Liga, recuperando o seu lugar na
elite do futebol português”.
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Fontainhas vence torneio
Inter-Lugares de Balasar
O Fontainhas conquistou o torneio
Inter-Lugares, ao derrotar na final
realizada a 2 de julho, a equipa de
Casal por 5-2. O terceiro lugar foi
para o Cruz que goleou o Gandra

Póvoa Futsal brilha
em torneio espanhol

dos no complexo desportivo Lino
Araújo.
O torneio, que regressou após
dois anos de ausência, devido à
pandemia covid-19, foi considerado como o “encontro de gerações”,
e contou com a presença de muitos
espetadores na final, que tornou a
competição já numa referência a
nível local.
No final foram entregues os
respetivos prémios coletivos e individuais, incluindo o da equipa
vencedora, troféu entregue por
José Cancela, presidente do ADC
Balasar, destacando-se também o
prémio de fair play, entregue por
José Araújo, presidente da Junta
de Freguesia, à equipa do Casal.

por 6-0, 4º classificado.
No jogo que definiu o 5º e 6º, o
Além venceu o Telo por 4-2. Os jogos da prova, que começou a meio
do mês de junho, foram realiza-

A equipa júnior-sub19 do Póvoa
Futsal/Varzim ficou no 2º lugar
do torneio organizado pelo Costa Blanca Futsal Cup. Na final,
realizada a 9 de julho, o emblema
poveiro perdeu por 3-2, frente ao
conjunto da casa.
No jogo de atribuição do 1º e
2º classificados, realizado no sul
de Espanha, o Póvoa Futsal até
entrou melhor na partida, “mas
apesar de todo o esforço e dedicação não conseguiram, por muito
pouco, levar de vencida a formação
do CD Calpe Futsal, equipa que recentemente ascendeu ao campeonato nacional espanhol da categoria”, descreveu o clube poveiro.
Quanto ao desfecho favorável
aos espanhóis, os responsáveis do
Póvoa Futsal explicam que “espelha bem o equilíbrio da partida, e
apesar do 2º Lugar ser sempre um

Rates vence torneio ‘Gandulinhas’
na festa do futebol juvenil

Regresso de
André Crud
Entretanto, o clube já anunciou a
equipa técnica para a equipa sénior
que irá disputar o campeonato da
2ª divisão. André Crud (Grau III UEFA A), regressa depois de ter recolocado o clube nos campeonatos
nacionais em 18/19. O experiente
treinador terá André Oliveira e Miguel Rei como seus adjuntos.

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Duplas do CDP no pódio
do futevólei nacional

JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Para Manuel Rocha, presidente do
GRE Bonfim, cumpriu-se a tradição,
ao proporcionar o convívio entre os
jovens, os dirigentes, organização
e convidados, com a boa disposição
que reinou entre quem participa e
assistiu.
Este torneio tem a particularidade
de os prémios serem entregues à medida que a competição vai decorrendo, como voltou a suceder este ano,
apesar das altas temperaturas.
JOSÉ ALBERTO NOGUEIRA

Oito equipas participaram na festa
do futebol juvenil, no torneio apelidado de ‘Gandulinhas’ sob a organização do Grupo Recreativo Estrela
do Bonfim, e que teve lugar a 9 de
julho, no Parque de Nova Sintra.
Foi o regresso de um dos mais antigos torneios destinados às crianças, depois de dois anos de ausência
devido à pandemia da covid-19. No
final, a vitória da 20ª edição da prova, foi para a equipa da Associação
Amizade S. Pedro de Rates.

posto ingrato, nada apaga o excelente desempenho dos comandados do mister Fábio Rocha, durante esta exigente semana”.
A presença do clube poveiro em
Espanha foi possível através da cedência das carrinhas da Juvenorte
e Leões da Lapa, a quem o clube
poveiro reconhece com “o mais
profundo agradecimento”.

Duas duplas do Desportivo da Póvoa ficaram no 2º e 4º lugar da IV
Etapa do Campeonato Nacional de
Futevólei, que teve lugar no fim de
semana, na Praia Fluvial da Aldeia
Ruiva, em Proença-a-Nova.
Pedro Garrido/Vítor Araújo, ficou na 2ª posição depois de perder
a final perante a dupla do FC Carcavelos, constituída por Bruno Mene-

zes e Eduardo Oliveira.
Por sua vez, uma outra dupla do CDP,
com Marco Flores e Bruno Flores ficaram no 4º lugar, nesta prova, depois de,
uma semana antes, ter conquistado a
3ª etapa realizada na Madeira.
A próxima prova, a V Etapa, está
marcada para o Algarve, na praia
de Santa Luzia de Tavira, no fim de
semana de 23 e 24 julho.
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Auto Furtado foi considerada
uma das três melhores oficinas
a nível nacional, no concurso
organizado pelo Jornal das
Oficinas, em parceria com a
T-Academy, empresa
especializada em consultoria
automóvel.
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Vitória sénior no Inter-freguesias foi
“o momento mais feliz” para o Amorim
Depois de uma pandemia que, durante muito tempo, cortou as asas ao desporto, a equipa sénior do CSB Amorim conseguiu dois feitos inéditos: para
além de ter conquistado a Taça dos Campeões da Federação do Futebol Popular do Norte, alcançou o título de campeão do Interfreguesias, um dos
grandes objetivos da época. O MAIS/Semanário falou com quatro personalidade do clube acerca da conquista, as quais apontam o forte espírito de
equipa e trabalho como razão do sucesso

Plantel Sénior do Centro Social Bonitos de Amorim
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Domingos Santos
presidente do CSB
Amorim
Para a presidência do Centro Social
Bonitos de Amorim, o título traduz-se num “sentimento de satisfação,
de dever cumprido”. Com quase 70
anos de existência, a instituição vê
esta estreia como um incentivo para
fazer “cada vez mais e melhor”, tanto
no desporto como noutras vertentes.
“A responsabilidade é maior”, garante Domingos Santos.
“Esta instituição teve sempre uma
vertente de desporto. Começou como
ARCA, a Associação Recreativa e
Cultural de Amorim. Depois juntou
se ao Centro Social Bonitos de Amorim. Houve várias etapas, e o desporto esteve sempre presente aqui na
freguesia de Amorim”, relembra. Antigamente, os jogos eram organizados mesmo pelas associações – hoje
em dia, a realidade é diferente, mas
o desportivismo permanece, declara.
“Nunca deixamos esmorecer essa

apetência pelo desporto”, diz, “e agora
temos condições para que possamos
dar vida ao desporto da freguesia”.
Nos planos futuros do centro social, está a construção do lar, algo
que “seria a cereja em cima do bolo”
para Domingos Santos. “Mas também se não o fizer, se não tiver tempo
a fazer, com certeza que ficaria muito triste comigo próprio, mas tenho
certeza que vai haver. Vai ver outros
sócios, outros dirigentes que vão dar
continuidade a isto, projeto bastante
grande e tem bastante responsabilidade que na freguesia e no concelho.
Não podemos parar”, termina.

Pedro Tomé
vice-presidente
do CSB Amorim
“O grupo que está aqui há muitos
anos merecia” o título, afirma Pedro
Tomé. “Fomos campeões com todo o
mérito, justos campeões”.
Segundo Tomé, a união da equipa,
que ajudou à vitória, é conseguida

pela mesma vontade de ganhar. “Nós
temos de manter sempre o sonho
vivo. A chama nunca pode morrer.
O objetivo foi, desde o início, dizer à
equipa que o objetivo é ser campeão.
Então eles lutaram sempre e isso é
que mantém o grupo unido”, diz.
Para atingir o objetivo, ajudaram
à motivação também as melhores
condições do campo: “há muitos concelhos em que se apanham muitos
pelados e campos municipais e outro
tipo de condições de treino que aqui
[no concelho da Póvoa], basicamente
cada associação tem um campo. Só as
associações da Póvoa de Varzim, tem
os dois municipais, é que estão um
bocado mais limitadas que de resto,
condições para treino e para as crianças, desde miúdos até os graúdos, fazerem o que gostam é aqui, na Póvoa”.
Agora, na próxima época, a grande meta é manter o título. “Agora
que é nosso, não vamos deixá-lo
fugir novamente. Vamos competir,
temos de competir com as outras
equipas”, defende, lembrando, no
entanto, que “as outras equipas

também querem voltar. Mas nós,
agora que somos campeões, temos
de defender o título”.

Gabriel Ribeiro
treinador

A conquista do título sénior no Interfreguesias “foi o culminar de trabalho que nós andámos à procura já há
bastantes anos”, declara o treinador
Gabriel Ribeiro. “Finalmente conseguimos atingir os nossos objetivos
com muito trabalho, com muito esforço e muita dedicação. Isso foi o
segredo para este título”.
No final da segunda época enquanto treinador, garante que “o
Amorim tem de querer sempre mais,
e para querer mais, temos já de pensar acima, pensar que para o ano
temos de estar aqui outra vez a festejar um novo título”. “Uma palavra
também para os escalões de formação, porque isso é que é o sucesso. O
Amorim neste momento é o clube da
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Póvoa que mais escalões tem de formação e o
resultado está à vista. Os escalões de formação
fornecem jogadores com qualidade aos seniores e os resultados falam por si”, acrescentou.
A continuação de Gabriel Ribeiro enquanto
treinador do Amorim ainda não estava confirmada, à data da entrevista, mas o técnico promete,
desde já, trabalho. “Eu estou aqui para trabalhar,
estou aqui para ajudar. Enquanto estiver aqui,
está garantido que o Amorim vai ser forte e vou
trabalhar, vou dar o máximo de mim para que
os meus jogadores cheguem ao fim de semana e
consigam fazer um bom jogo, consigam estar por
cima e consigam os objetivos no fim”, disse.
Quanto ao futebol popular, concorda com
Pedro Furtado relativamente à necessidade
constante de evolução. “Há sempre margem
para evoluir”, defende, “mas está-se a trabalhar bem. Se há equipas nas finais das competições ou a ganhar competições é sinal que se
trabalha bem”.
Para o futuro, apela à participação de mais
equipas no Interfreguesias – “isso é bom para a
competição, é bom para todos os clubes, porque
havendo mais equipas há mais jogos, há mais espetáculo. As equipas vão jogar mais, porque jogo
após jogo as equipas vão melhorando. O objetivo do Inter-freguesias é crescer e formar jovens,
sendo também importante o campeonato sénior,
um escalão muito competitivo. O dirigente expressou “um agradecimento especial aos treinadores e diretores de todos os escalões e a todos
os patrocinadores por acreditarem no projeto e
nos apoiarem a manter ativos mais de 100 atletas
por época”.
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Taça dos Campeões do Futebol Popular Inter-Concelhos

Pedro Furtado
capitão da equipa

Aos 40 anos, Pedro Furtado recorda que o título de campeão do Interfreguesias é algo que
“estivemos sempre muito perto, mas nunca
tinha sido atingido”. Com “mais força e mais
motivação”, depois de um ano e meio em que a
competição esteve como que suspensa, o objetivo foi alcançado. “Todos nós queríamos muito
isto”, admite.
Segundo o capitão, o grupo do Amorim “é
de malta jovem, com muita qualidade. Vieram-nos ajudar e dar muita mais força. O

campeonato da Póvoa, além de ter poucas
equipas, foi muito competitivo este ano. A
prova disso está aí”.
Acrescenta ainda que o momento da vitória
no Interfreguesias foi “o mais feliz, sem dúvida, apesar de, ao longo dos anos, sempre termos momentos felizes”.
“O Amorim será sempre nosso e, se for
preciso, ficamos cá mais tempo. Se não for,
damos lugar aos mais jovens. Eles também
têm muita vontade e o Amorim não há de aca-

PUB

Irmãos Furtado, capitão e patrocinador

bar de certeza”, afirma. Esta garantia, aliás,
é importante para as camadas mais jovens,
que Pedro Furtado espera “que continuem,
porque o Amorim vai ser sempre forte e as
pessoas que cá estiverem vão dar continuidade ao Amorim”.
Sobre a atualidade do futebol popular na
Póvoa de Varzim, opina que “o futebol do Interfreguesias já não é igual ao de há uns anos
atrás”. Para o capitão do Amorim, houve uma
evolução positiva - “há jogadores de muita
qualidade em todas as equipas. Isto já começa
a ser um futebol que deixou de ser amador e já
começa a ser quase profissional”.
No entanto, há sempre espaço para melhoria, “quer a nível das equipas, quer a nível das
arbitragens. Tudo tem e deve melhorar. Apesar
de ter árbitros com qualidade, eu acho que devemos melhorar e investir na área de arbitragem”, defende.

26

MAIS/Desporto

Quarta-Feira • 20 julho 2022 • www.maissemanario.pt

Basquetebol do CDP celebra 50 anos de história
Nostalgia e orgulho foram sentimentos partilhados por cerca de centena e meia de pessoas que responderam à chamada de Dimas Pintas, responsável pela celebração dos 50 anos da secção de basquetebol no Clube Desportivo da Póvoa

Jorge Rodrigues
alinha em três
jogos de Portugal
no Europeu de
Basquetebol

O professor, que teve um papel preponderante ao longo de várias décadas
no desenvolvimento da modalidade
no clube, conseguiu reunir à volta de
uma homenagem a Armando Frias, o
percursor do basquetebol poveiro, e
que depois de ter sido homenageado
em 1995, passou a ter a mesma placa
perpetuada numa das paredes interiores do pavilhão. Uma cerimónia com
alguns discursos, seguida de um Torneio que cruzou várias gerações. No
final do dia, realizou-se um Jantar no
MAPADI, que encerrou o evento.
Dimas Pinto explicou que foi
um momento de “reencontros e de
homenagear muitos que fizeram o
percurso e que foram muito importantes no CDP. Não há futuro sem
passado e o CDP tem um basquetebol rico e é bom que as pessoas se
encontrem, reforcem a identidade
que têm com a secção, que percebam o que foi o contributo de cada

um não só para o clube, mas para a
própria Póvoa, e percebam que tudo
isto é mais que desporto, é muito envolvimento humano”.
E acrescentou: “Temos aqui gente
de há 50 anos a lembrar que é esse
o trabalho que temos que fazer. No
placard há resultados, mas quando
se apagam os resultados ficam os valores, fica a história e a identidade.
Temos aqui alguns que não se viam
há 40 anos, e já aqui encontrei três
gerações na mesma família a jogar e
isto é a prova que o basquetebol entrou nas famílias”.

“Uma nova
mentalida de
desportiva”
Com o descerramento da placa em
memória de Armando Frias, Alberto
Midões, antigo atleta e atual dirigente na Assembleia Geral, disse que o

fundador da secção “construiu uma
nova mentalidade desportiva, transformando num grande coletivo”.
Por sua vez, Sérgio Duarte, presidente do CDP, e que há dias anunciou
que deixou de praticar a modalidade como atleta federado, salientou a
importância “de reconhecer o nosso
passado e se estamos aqui em parte
deve-se graças a ele”, referindo-se ao
fundador da secção.
À homenagem associou-se Pedro
Casanova, sobrinho do homenageado, o qual salientou que o fundador
“dedicou muitas horas ao clube e ao
basquetebol e é mais que justo o reconhecimento”.
Também presente na cerimónia,
Sílvia Costa, vereadora da Câmara
da Póvoa, não deixou de salientar
que também foi uma atleta que praticou a modalidade, “onde fiz amigos
e tenho grandes recordações e determinantes para a minha vida”.

Atletas do Póvoa Andebol são vice-campeões
A seleção nacional sub20 sagrou-se
vice-campeã do Europeu, ao perder
na final com a Espanha por 37x35.
No conjunto liderado por Carlos
Martingo, dois atletas têm ligações
ao clube poveiro. Tiago Teixeira,
está no clube há duas épocas, e joga
nos 3 escalões (sub20, equipa B e A).
Contra os espanhóis foi utilizado
na 1ª parte, mas sem conseguir ter
uma única oportunidade para rematar. Outro ponta, este de nome Gabriel Viana, joga e vive na Alemanha,
foi na Póvoa de Varzim e no então

denominado Clube de Andebol da
Póvoa, que se iniciou na modalidade. Jogou grande parte da 2ª parte,
e marcou 3 golos nas 4 tentativas de
remate.
Perante um Pavilhão de Congressos de Matosinhos completamente
lotado, a exibição dos jovens portugueses merecia um pouco mais, e no
final foi visível a frustração nos rostos dos jovens andebolistas.
Também pela respetiva seleção, o
cabo-verdiano Estaliny Furtado esteve na CAN, e também perdeu na final

contra o Egipto. Contudo, esta medalha de prata não deixa de ser um orgulho para o jovem ponta de Cabo Verde
e também para o clube poveiro.
Ainda pelos escalões de formação,
Manuel Seabra também foi convocado para a seleção sub17, e irá viajar até à Eslováquia para participar
num Torneio.
Em tempo de defeso, o clube poveiro continua na berlinda, até porque já vai anunciando as renovações
e aquisições da sua equipa sénior B
para a próxima temporada.

O atleta do Clube Desportivo
da Póvoa, que joga na equipa
principal de basquetebol do
clube poveiro, está a participar
no Europeu da modalidade na
categoria Sub20, campeonato
que está a decorrer em
Podgorica, Montenegro, e que
reúne as 16 melhores seleções
europeias. Esta é uma presença
inédita nesta competição.
O jovem poveiro já realizou
três jogos por Portugal, com a

seleção nacional a conseguir
uma vitória frente a Israel
(90-86 após prolongamento),
e duas derrotas (contra Itália
67-71 e Grécia 56-56). Esta
quarta-feira, a equipa lusa joga
a continuidade na prova em
desafio dos oitavos de final.
Nos três confrontos, Jorge
Rodrigues fez um total de 38
minutos, conseguindo a nível
pessoal, 5 pontos (3+2), e vários
ressaltos defensivos, como uma
assistência.
Ao site da Federação, Jorge
Rodrigues realçou o espírito de
equipa e a entreajuda. “Sinto
que estamos a um nível mais
alto. Estamos na Divisão A a
jogar contra os melhores dos
melhores”, sublinhou.

Corrida Noturna entre
passadiços e a praia

Esta sexta-feira, 22 de julho, terá
lugar a 6ª edição da Corrida Noturna, que tem como ponto de partida
as Piscinas Municipais da Póvoa de
Varzim. Esta será uma oportunidade para correr à beira mar, ao longo de 10 kms de passadiços e praia,
numa prova que alia a beleza da orla
costeira ao pôr-do-sol, à diversão e
ao exercício físico.
Para quem não gostar de correr
poderá optar por uma caminhada
de 4 kms, sem esquecer o cariz solidário uma vez que parte dos fun-

dos angariados revertem a favor da
Real Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de
Varzim.
A corrida e caminhada noturna
têm início marcado para as 19h30.
Antes da corrida começar, será destinado um momento aos mais novos
com a Corrida Kids para crianças
até aos 12 anos, com distâncias adequadas a cada faixa etária.
As inscrições podem ser efetuadas na receção da Varzim Lazer com
o custo de 3 euros.
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Rui Costa perto de deixar
Balasarense Lino
Araújo conquista título UAE-Emirates e seguir para
outro projeto internacional
europeu de aquabike
Lino Araújo sagrou-se campeão europeu de
aquabike no passado fim de semana. O piloto natural da freguesia de Balasar venceu
as três mangas da prova Runabout GP1 na
etapa portuguesa do Campeonato da Europa
de Jet Ski e Aquabike.
O Grande Prémio de Portugal, que reuniu
cerca de 80 pilotos de 18 países, decorreu em
Entre-os-Rios, Penafiel, e ao vencer a competição, o atleta de 32 anos admitiu que a “medalha de ouro é muito importante”. “Os adversários são muito fortes, mas consegui sempre
manter o meu ritmo”, disse, o que contribuiu
para a vitória.
Lino Araújo partilhou o pódio do Runabout
com o sueco Samuel Johansson e o polaco Andrej Wisniewski, segundo e terceiro lugares
respetivamente.

Federação satisfeita pela
conquista portuguesa
Por sua vez, a Federação Portuguesa de Motonáutica, organizadora do Campeonato Europeu de Aquabike, mostrou-se muito satisfeita
com o facto da taça de campeão ter sido conquistada por um português.
"Era o que nós queríamos, que o prémio fosse entregue a um português. Não desfazendo a

qualidade dos restantes pilotos, ficamos muito satisfeitos com o facto de o troféu ficar em
Portugal", referiu Paulo Ferreira, presidente
da Federação, ao JN.
O balanço dos três dias de provas em Entre-os-Rios é "extremamente positivo", segundo o dirigente federativo. "Tivemos elevada afluência de público, uma competição que
proporcionou um espetáculo motonáutico de
grande qualidade e obtivemos um feedback
muito positivo de todos, inclusive dos pilotos
que já manifestaram a sua vontade de voltar
a participar no próximo ano".

O ciclista natural de Aguçadoura vai envergar em 2023 outra camisola. A garantia é
dada pelo site topcycling.pt o qual adianta que o campeão mundial de Florença, em
2013, deverá continuar “num projeto de topo
internacional”.
Segundo a mesma fonte, Rui Costa, que
desde 2013 assinou pela UAE-Emirates, na
altura ainda Lampre-Merida, tem quatro
possibilidades em vista para continuar a correr nas principais provas internacionais.
Assim, Cofidis, B&B Hotels - KTM, Movistar e

Education First-Easy Post, são projetos que um
deles pode vir a ser concretizado, para o ciclista
que em outubro fará 36 anos, dado o seu valor e
a experiência ao nível do ciclismo de topo.
O topcycling.pt aponta, ainda, que “a transição do campeão mundial de Florença será
suave”, e que Rui Costa, que já disputou 14
grandes Voltas “está bem cotado em França,
onde tem três vitórias no Tour de France, no
Critérium du Dauphiné e pódio no Paris-Nice”. Para além destas conquistas, Rui Costa
venceu três Voltas à Suíça.

Equipa sub18 do Naval revalida título regional de polo aquático
A equipa de polo aquático do Clube Naval Povoense sagrou-se campeã regional de sub18, após a realização da última jornada realizada no domingo
em Lousada, ao vencer o Paredes por 12-6
Os responsáveis do clube afirmam-se orgulhosos com os resultados alcançados com os
escalões de formação que demonstram “que
a aposta do clube nos mais jovens continua a
dar frutos”.

Atletas do Naval na seleção
nacional que vai disputar
mundial de pesca
A seleção nacional de pesca desportiva em
barco fundeado compete este ano em Portugal, no campeonato do mundo da modalidade
que se espera traga a vitória à seleção portuguesa.
Dos 5 elementos da seleção nacional em
prova para representar as cores nacionais,
dois são do Clube Naval Povoense que, mais
uma vez, levam a Póvoa de Varzim ao topo

Na prova organizada pela Associação de Natação do Norte de Portugal, a equipa navalista
conseguiu um total de 21 pontos, com 7 vitórias e apenas uma derrota, sendo também a
melhor defesa e o 2º melhor ataque da competição.
A conquista do troféu acontece após 2 épocas em que os campeonatos da categoria não
terminaram ou não se disputaram, conseguindo desta forma a equipa poveira revalidar
o título que alcançou na época de 2018/19.
Para a treinadora da equipa, Ana Silva, a
vitória deve-se “ao muito trabalho desde a
pré-época, em setembro, até esta data, para
conseguirmos este resultado. Considero que
fomos a equipa mais constante ao longo des-

te campeonato regional do Norte pois só tivemos uma derrota ao longo da competição,
numa jornada em que não tínhamos todos os
jogadores disponíveis. Esta equipa está de parabéns, tenho muito orgulho neles e acredito
que tem muito futuro”.

Infantis no pódio nacional

Em outra frente, na fase final do campeonato nacional de infantis mistos, em disputa em
Felgueiras, os poveiros lutavam por um lugar
no pódio da competição. Após 2 jogos difíceis,
com derrotas frente ao Fluvial e ao Foca, os
navalistas conseguiram vencer, com um golo
no último segundo, a equipa feminina sub16
do Fluvial, garantindo o 3º lugar na prova.

da modalidade, o que representa que 40% da
participação portuguesa seja do Clube Naval
Povoense. Será também a 6ª participação do
atleta Juan Pato e a estreia de Mário Barradas
pela seleção Nacional.
O capitão da equipa poveira Sílvio Santos
não esconde “o orgulho pelos meus colegas
de equipa, por conseguirmos colocar sempre
atletas do naval na seleção nacional nos últimos 11 anos e a gratidão ao presidente Paulo
Neves e à Casa Favais que são também parte
fundamental neste caminho vitorioso e que
nos permitiu chegar a este patamar garantindo que tudo faremos para honrar a bandeira
nacional e o símbolo do Naval”.
O campeonato do mundo de pesca desportiva em barco fundeado realiza-se em Albufeira, em setembro, com 18 seleções de todo o
mundo e 90 atletas em prova.
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MAIS Vila do Conde
Associação organizadora da tourada em
Ferreiró interpõe ação judicial contra Câmara
A Associação ‘Juntos Pelo Mundo Rural’ interpôs uma ação judicial contra o Município de Vila do Conde. Em
causa está a não autorização por parte da Câmara Municipal da corrida de touros marcada para dia 23 de
julho, na freguesia de Ferreiró

Oposição afirma que
reuniões sobre contrato
da água não trouxeram
informações novas

te que o espetáculo cultural se vai realizar no
dia e à hora marcada”.

Meia centena
de pessoas manifestam-se
contra tourada

Luís Gusmão, da Juntos Pelo Mundo Rural, ao centro, ladeado
por associados da organização e promotor do espetáculo

Em conferência de imprensa a meio da semana passada, o presidente da associação
afirmou que “repudiamos toda a conduta da
Câmara Municipal de Vila do Conde sobre o
pedido de licenciamento para este espetáculo tauromáquico” e que “a autarquia está a ir
acima da lei”. Segundo Luís Gusmão, a tauromaquia está “devidamente protegida na
Constituição Portuguesa” e “não existem exceções na lei”.
A ação judicial servirá, disse, para “defender o bom nome da tauromaquia”, visto que
“cumprimos com todos os requisitos legais”.
“A praça cumpre com todos os requisitos,
está devidamente licenciada, tem toda a documentação necessária para realizar este
tipo de espetáculos. Desde 2010 que existe
e nunca foi levantado um único problema,
apenas a Câmara de Vila do Conde tenta, a
todo o custo, dizer que ela não está legal”, garantiu Luís Gusmão, adiantando que a mesma estrutura já recebeu corridas “em mais
de 90 municípios”.
Para o dirigente associativo, a recusa do
Município é uma “decisão política”. “É tão política que o sr. presidente de Câmara decidiu
fazer uma obra em frente à praça de toiros
neste momento, numa estrada municipal que
estava ótima, não carecia de nenhuma intervenção”, defendeu, considerando esta uma
atitude de “má fé, maldade, mesmo para criar
embaraço para a não realização de uma corrida de toiros em Vila do Conde”, e acrescentou:
“Foram os vilacondenses que nos pediram
que a corrida acontecesse”.

assunto, e tomou outro tipo de posição, é um
problema que já não temos conhecimento
porque depois nunca mais tivemos contacto
algum”, alegou.
Mantendo a convicção de que a corrida se
realizará no dia 23 de julho – mas salvaguardando que a decisão final estará encarregue
aos tribunais – Luís Gusmão anuncia a realização de uma “manifestação pacífica a favor
da tauromaquia” na “área envolvente dos terrenos onde se vai realizar o espetáculo”. Esta
manifestação, avança, já é do conhecimento
da GNR e da Câmara vilacondense desde o
final de junho.
“Qualquer outro tipo de manifestação marcada para este mesmo local é considerado
sabotagem. Existe lei, as autoridades estão
atentas, devidamente comunicados desde o
dia 27 de junho”, disse, referindo-se às duas
manifestações anti touradas marcadas para o
dia do evento.
“Esperaremos calmos e serenos que sejam
os tribunais portugueses a pronunciar-se
num assunto que nós temos a certeza que
está devidamente protegido pela constituição
portuguesa”, garantiu. “Acreditamos piamen-

Entretanto, a ‘Vila do Conde Animal Save’
realizou um protesto anti touradas no domingo (17), em frente à Câmara Municipal, para
saudar a decisão da autarquia. Compareceram cerca de 50 pessoas. A ação começou em
frente ao edifício do município, “em forma
de agradecimento e apoio à posição que o sr.
presidente tem tido para com este assunto da
corrida de touros”, explica a organização. Depois, o grupo seguiu em protesto até ao Tribunal de Vila do Conde.
“Visto que agora cabe ao tribunal decidir
se autoriza ou não a corrida de touros, achamos que seria o local ideal para as pessoas se
fazerem ouvir. Para mostrarem a sua indignação sobre esta crueldade que é a tourada”,
continua.
Com este encontro, o grupo de ativistas,
defensor dos direitos dos animais, pretendeu “protestar contra este ato bárbaro que é
a tourada”, “por vontade dos vilacondenses e
portugueses em geral”.

Indeferimento foi uma
questão “técnica”
Segundo o JN Online, “o pedido de licenciamento foi indeferido por Vítor Costa na passada segunda-feira com o parecer negativo
dos serviços jurídicos, da Divisão de Trânsito
e da Proteção Civil”, que de acordo com a publicação foi “instruído de forma inadequada,
violando normas e regulamentos municipais.
Trânsito e Proteção Civil dizem que o local
levanta problemas de circulação, estacionamento e acesso para viaturas de emergência”
e, no local, haverá trabalhos de pavimentação, que estavam previstos há mais de um
mês, e que irão obrigar ao corte de trânsito”.

Manifestações anti tourada
junto ao recinto serão consideradas “sabotagem”
Luís Gusmão afirmou ainda que Vítor Costa terá dado um “ok verbal a várias pessoas”
quanto à realização do evento. “Para nós, palavra dada é palavra honrada e cumprimos à
risca aquilo que o sr. presidente da Câmara
afirmou que dava autorização. Se à posteriori teve alguma pressão sobre este mesmo

Manifestação juntou cerca de 50 pessoas junto ao Tribunal

Quase um mês depois de anunciar um novo
acordo com a Indaqua, que prometia reduções na fatura da água de grande parte
dos vilacondenses, o presidente da Câmara
Municipal, Vítor Costa, reuniu a 11 de julho
com representantes dos diferentes partidos
políticos do concelho para “apresentação
dos termos do acordo”. O PSD, PCP e Bloco
de Esquerda comentaram, posteriormente,
a reunião, que dizem não ter trazido “elementos novos” à discussão.
De acordo com o PSD/Vila do Conde,
“apesar das boas palavras do sr. presidente
da Câmara sobre pretender ouvir as forças
políticas da oposição para uma melhor e
construtiva democracia”, as informações
transmitidas foram as mesmas avançadas
na conferência de imprensa de 15 de junho.
Por este motivo, o partido defende que “o
objetivo desta reunião foi totalmente gorado”. “Das explicações dadas por Vítor Costa
ficamos a saber o mesmo”, reitera o PSD.
Também o PCP/Vila do Conde defendeu
esta posição, dizendo que “sem desvalorizar
a preocupação do executivo em informar as
forças políticas dos contornos da referida
negociação, não deixamos de assinalar a
nossa apreciação negativa relativamente à
oportunidade da mesma”.
“As forças políticas foram chamadas para
serem postas perante um facto consumado, quando não o foram antes de se iniciar
o processo de negociação com a empresa
concessionária do abastecimento de água”,
acrescenta, dizendo que “na reunião não
surgiram elementos novos e que não fossem
já do domínio público”.
O PCP volta a posicionar-se “contra a privatização” do serviço da água e afirma que
“das questões colocadas pelo PCP ficaram
algumas dúvidas por esclarecer, nomeadamente o verdadeiro alcance da redução quer
no número de famílias abrangidas, quer no
próprio valor da redução”.
O Bloco de Esquerda de Vila do Conde
garante que “não foram reveladas outras
informações relevantes para além das publicamente já conhecidas”.
Tal como o PCP, o partido defende a “reversão da concessão, remunicipalizando o serviço
de abastecimento de água”, frisando que o grupo parlamentar do Bloco “tem proposto que o
Estado dê aval a empréstimos bancários para

MAIS/Vila do Conde
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O que muda no
contrato da Indaqua
com a Câmara

Ausência de reunião
gera troca de
comunicados entre
a NAU e autarquia

Primeiro foi o Movimento NAU a explicar que não esteve na reunião com
Vitor Costa, presidente da Câmara de
Vila do Conde, para falar sobre a redução do tarifário da água, alegando
que não terá recebido o convite.
Elisa Ferraz, anterior presidente
do município e agora vereadora sem
funções, desafiou “o Sr. Presidente
da Câmara a comprovar o envio do
referido convite à NAU” e indicou
que o endereço eletrónico que utiliza
é geral@elisaferraz.pt “com o qual já
tratou vários assuntos com a CMVC

assim como os Vereadores eleitos na
Câmara Municipal”. E acrescenta:
“Por mail, não foi recebido qualquer
convite. Por correio, igualmente, por
telefone, nada”, termina.
Depois, a Câmara fez saber que
“de facto, a NAU foi convidada
para a reunião com o Presidente
da Câmara, ao contrário do que informou nas redes sociais” e releva
que o convite seguiu para o e-mail
elisaferraz2017@gmail.com
que
segundo a edilidade “é utilizado
pelos serviços municipais em todos os contactos institucionais”.
A Câmara Municipal sublinha
que “o movimento NAU veio informar e queixar-se de que não tinha
sido convidado para a reunião, faltando à verdade e procurando vitimizar-se, como é usual fazer”.
Entretanto, as trocas de argumentos continuaram na rede social, com
a NAU a afirmar que o novo email já
é utilizado há mais de um ano, pelo
que a utilização do endereço antigo seria um "lapso", e o executivo a
reiterar o anterior comunicado, dizendo que a confiança nos serviços
administrativos "é inabalável".

Poveiras levam apoio à nova
presidente do Rotary de Vila do Conde

Manuela Cerqueira tomou posse
como presidente do Rotary Club
de Vila do Conde para o mandato
de um ano, substituindo nas funções a anterior presidente Marta
Miranda. A cerimónia de transmissão de tarefas decorreu na manhã de sábado numa das salas do
Auditório Municipal.
A nova presidente exerce a profissão de advogada e é uma das primeiras mulheres a integrar o clube rotário de Vila do Conde.
Na sessão esteve presente Teresa
Castro Lopes, antiga presidente do
Rotary Club da Póvoa de Varzim, que
desta feita assumiu o cargo de Assis-

tente do Governador junto do clube
vilacondense e que foi portadora de
uma mensagem do Governador.
Para além de rotários do Clube de
Vila do Conde, estiveram presentes na reunião vários elementos do
Rotary poveiro, entre eles de Maria
José Regufe, que na semana passada
iniciou as funções de presidente no
clube poveiro.
Na foto, Manuela Cerqueira, presidente Rotary Club Vila do Conde,
Teresa Castro Lopes, Assistente do
Governador, e Maria José Regufe,
presidente Rotary Club Vila do Conde. Foto página do Facebook de Teresa Castro Lopes.
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O novo acordo prevê um alargamento do período de concessão no concelho por mais 10 anos, até 2058.
Para os consumidores que utilizam
até 10m3 de água por mês, cerca de
33 mil pessoas, o preço da água irá
baixar em até 35%. “Num consumo
até 12m3 haverá 29% de redução, e
23% para quem gaste até 15m3. Continua em vigor um tarifário social
para famílias numerosa e/ou para
agregados com carências económicas”, disse na altura o edil.
Já para os consumidores da indústria e comércio que gastem até
10m3, bem como para as IPSS, estabelecimentos de ensino, ordens
religiosas e associações desportivas
e culturais, não há redução nem aumento. Os grandes consumidores da
indústria e comércio vão sofrer um

aumento de 4% na fatura da água.
Em contrapartida, a Câmara vai
deixar de receber rendas na Indaqua e passar a pagar a água utilizada na rega dos espaços verdes. Este
valor poderá “baixar com implementação imediata de medidas ambientais e de regulação de consumo
em todos os serviços municipais”,
afirmou Vítor Costa.

PUB

o efeito, de modo a minimizar o valor
de juros e que esse endividamento
não contribua para o limite de endividamento das autarquias”.
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Projeto pioneiro apresentado aos alunos da Casa-Escola Agrícola Campo Verde
Os alunos da 43ª promoção da Casa-Escola Agrícola Campo Verde
visitaram as instalações físicas da
loja online ‘Carnes da Montanha’.
Este projeto “pioneiro e inovador”,
como classifica a CEACV, foi criado
durante a pandemia de maneira a
“ajudar os produtores das carnes
de raças autóctones portuguesas a
escoar os seus produtos, visto que a
restauração estava encerrada”.
A visita serviu como encerramento do módulo ‘Publicidade: um discurso de sedução’, explica a escola.

Para além de conhecerem “o projeto
‘por dentro’” e presenciarem “todos
os cuidados na preparação da carne
até ao envio para os clientes”, os alunos “conheceram as várias etapas da
criação deste projeto e as estratégias
de comunicação utilizadas para chegar aos potenciais clientes”.
De acordo com a CEACV, “foi
uma experiência enriquecedora e
divertida que permitiu aos alunos
conhecerem diferentes alternativas
e projetos no setor da produção de
carne”.

Premiadas melhores quadras de S. Pedro
de 2022 com apoio Hipermercado Pingo Doce
As 10 melhores quadras do passatempo deste ano do jornal MAIS/Semanário, que contou com a colaboração do Hipermercado Pingo Doce, foram entregues na passada segunda-feira. A superfície comercial também recebeu os escritores Pedro Chagas e José Milhazes, que promoveram
sessões de autógrafos

No passatempo das Quadras de S.
Pedro 2022, este ano concorreram
cerca de 170 quadras, em que se
destacaram 10, sendo que as duas
primeiras eram também alusivas à
celebração dos 60 anos das Festas
de S. Pedro.
Os prémios foram entregues pelos responsáveis da unidade instalada em Argivai, com o Diretor Luís
Carmo a felicitar os premiados pela
participação e imaginação.
Ficou a promessa deste singelo
passatempo continuar nos próximos
anos, ainda com mais criatividade e
veia poética.

Pedro Chagas Freitas
promove novo livro
‘A Raridade das Coisas Banais’, o
mais recente livro do escritor português Pedro Chagas Freitas, foi destaque de uma sessão de autógrafos
realizada no passado sábado, no hipermercado Pingo Doce de Argivai,
Póvoa de Varzim, onde o autor assinou dezenas de livros, num contacto
de proximidade com os leitores.

Pedro Chagas Freitas tem quase
40 livros publicados, entre eles os
romances ‘Prometo Falhar’, ‘É Urgente Amar’ e ‘Foste a maneira mais
bonita de errar’. O seu novo livro, ‘A
Raridade das Coisas Banais’, foi lançado em 2022 e promete ser “uma
história incrível, que nos ensina a
nunca nos sentirmos sozinhos”.

José Milhazes contacta
com leitores
O jornalista e escritor poveiro José
Milhazes escreveu, durante a tarde
de 7 de julho, dezenas de dedicatórias no seu livro “A Mais Breve
História da Rússia” - Dos Eslavos a
Putin, numa sessão que decorreu no
espaço comercial.
Durante mais de duas horas que
demorou a sessão de autógrafos, as
pessoas quiseram também conhecer
o poveiro que desde que começou a
guerra na Ucrânia surge diariamente na televisão.
José Milhazes esteve durante
muitos anos emigrado no país russo, sendo um profundo conhecedor

da sociedade russa, onde exerceu
a sua atividade profissional, tendo
vivido na antiga União Soviética,
acompanhando também a transformação do país para a atual Rússia.

