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/GRUPOTICO

NESTE NATAL
RECUPERE A SUA VISÃO

COM O GRUPÓTICO.

Visite a loja mais perto
e venha ver todas as 

oportunidades
que preparámos para si 

e para a sua família:

• Pagamento até 12 meses sem juros
• Seguro contra quebra ou roubo de lentes
• Garantia de satisfação
• Marcação de consultas online
• Equipamento de última geração
• Profissionais qualificados

Encontre a sua loja em    WWW.GRUPOTICO.PTconheça as nossas promoções!
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EM DESTAQUE

AIRES PEREIRA SERÁ RECANDIDATO EM 2021

RECANDIDATURA   

Praticamente a meio do mandato iniciado com as 
eleições autárquicas de 2017, o atual presidente da Câ-
mara da Póvoa de Varzim, que encabeçou a lista do 
PSD, revelou no programa que  será recandidato em 
2021. Aires Pereira diz que não pretende fazer um tabu 
da situação e justi�ca que o projeto que ele e a sua equi-
pa têm para o concelho vai para além deste mandato. 
Com “vontade pessoal” assumida, só um problema de 
saúde o afastaria das eleições. Por outro lado, o entre-
vistado con�rmou aquilo que Afonso Oliveira disse (o 
PSD assumia o compromisso de recandidatar Aires) 
quando anunciou que estava na corrida pela liderança 
local do partido. Aires Pereira acrescentou que apoia o 
atual deputado no escrutínio que vai decorrer na con-
celhia a 11 de janeiro, em simultâneo com as diretas 
nacionais no PSD.

HOSPITAL  

A Câmara já cedeu o edifício onde em tempos fun-
cionou um armazém militar e também tem no seu orça-
mento dinheiro reservado para apoiar o investimento. 
Por isso está por dentro do processo e foi na entrevista 
que o presidente Aires Pereira fez o ponto da situação, 
revelando que houve mais uma reunião com um orga-
nismo estatal, o Serviço de Utilização Comum dos Hos-
pitais (SUCH). Entretanto, há que referir que já foram 
abertos alguns concursos sobre obras a realizar no edi-
fício cedido pela Câmara.

MAIS 25 DE ABRIL  

Pode �nalmente avançar o concurso para a constru-
ção de um prolongamento para norte da Avenida 25 de 
Abril (a partir da rotunda maior, na Avenida do Mar 
– perto do Continente), rasgando o centro do parque 
da cidade até Aver-o-Mar e estabelecendo uma conexão 
com o troço da antiga variante que dá para Navais. Foi 
isso que o presidente da Câmara, Aires Pereira, anun-
ciou após ter sido publicada, no dia 29, no Diário da 
República, a alteração ao Plano de Urbanização que 

Pub.

permitirá o avanço da obra. A nova via vai custar qua-
tro milhões de euros e, quando estiver a funcionar, vai 
aliviar a pressão sobre a Estrada Nacional 13 (sobretu-
do entre o cruzamento entre a avenida Vasco da Gama 
e o entroncamento, já em Aver-o-Mar (junto à Estação 
Radionaval), de acesso a Navais. A Câmara tem terre-
nos adquiridos por acordo e, nos casos de expropria-
ção, o tribunal também já decidiu o valor a pagar aos 
donos. A publicação da nova versão do PU era ainda 
ansiada pelo executivo que permitirá a concretização 
de “centenas de processos e alguns de licenciamentos 
importantes e que estavam parados à espera” da mu-
dança das regras para serem concretizados.  

MAIS HOTÉIS 

De uma assentada a Póvoa de Varzim pode ter em 
breve mais dois hotéis e de caraterísticas completa-
mente distintas. Aires Pereira con�rmou que a unidade 
hoteleira está no projeto imobiliário em frente à Igreja 
do Coração de Jesus, que chegou a pertencer à empresa 
Quintas & Quintas e que agora está nas mãos do inves-
tidor Rui Maia. “Dentro de pouco começarão a avançar 
as construções porque os processos de licenciamento 
estão a decorrer na Câmara. Será um hotel e o primeiro 
edifício habitacional e comercial surgirá nas traseiras 
da atual bomba de gasolina”, disse.  Mas não é só este 
hotel citadino que está na forja. Uma outra unidade po-
derá surgir junto ao campo de golfe da Estela tal como 
já se fala há algum tempo, mas agora de uma forma 
diferente. É que, explicou o autarca, após a mudança 
da estrutura accionista, a empresa do golfe adquiriu o 
parque de campismo do Rio Alto e pretende melhorar a 
oferta hoteleira do espaço que, segundo o edil, se situa 
numa área de Reserva Ecológica. Por isso todo o pro-
cesso tem de passar pela Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) e outros organismos estatais. Seja como 
for, a ideia que foi transmitida a Aires Pereira pelos in-
teressados é que se trate de um hotel, eventualmente 
de cinco estrelas, de mãos dadas com a natureza e com 
opções arquitetónicas mais modernas. Será “algo pare-
cido ao que foi feito no Cabedelo em Viana do Castelo 
com estruturas em madeira não pousadas em cima do 

solo natural”, descreveu Aires Pereira que falou ainda 
da expetativa do município: “resolvidas estas questões 
importantíssimas ambientais, a solução será sempre 
preferível às roulotes de chapa que lá estão e que des-
quali�cam completamente o espaço”. 

Continua na página 4

Sensivelmente a meio do mandato, Aires Pereira esteve na Rádio Onda Viva a fazer um balanço do que se passou até agora, a dar conta do que tem em mãos e do que 
projeta. O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim aproveitou até para anunciar a sua recandidatura e revelar algumas novidades, nomeadamente quanto a novos 
investimentos públicos, mas também do setor privado. Isto numa “viagem” radiofónica por todo o concelho e que pode recordar a qualquer altura se abrir a página 
da rádio na Internet – em www.radioondaviva.pt – entrar na secção “podcast” e aí, abrindo a porta intitulada “Praça do Almada”, aceder na íntegra às duas edições 
do Grande Entrevista. Aqui colocamos uma síntese e, para melhor leitura, vamos dividi-la por temas. E uma coisa também é certa: nestes últimos dois anos nem tudo 
foram rosas para Aires Pereira. 
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GALGOS SIM, TIROS AOS POMBOS NÃO 

A Póvoa de Varzim esteve na mira de algumas asso-
ciações ambientalistas, nos últimos tempos, por causa, 
essencialmente, de duas situações: a existência de tiro 
aos pombos numa estrutura municipal em S. Pedro 
de Rates (campo de tiro) e a realização de corridas de 
galgos na pista da Estela. Aires Pereira fez questão de 
separar o trigo do joio: disparar sobre as aves é uma 
atividade que o município proibiu no seu espaço – in-
dependentemente de haver defensores da vertente do 
tiro que até trazia uma prova internacional à Póvoa – 
enquanto em relação às corridas de galgos, o autarca 
não se opõe. Garante que nas corridas a que assistiu na 
freguesia da Estela não viu maus tratos aos cães e se tal 
acontece na preparação dos competidores deve ser algo 
da competência da �scalização veterinária.

MAIS UM MUSEU E UM ALBERGUE 

Os peregrinos a Santiago de Compostela que passam 
por S.Pedro de Rates vão ter em breve mais um alber-
gue. Será instalado na antiga escola da Praça, bem no 
centro da vila, e o edifício será alvo de um projeto da 
Câmara Municipal. Aires Pereira anunciou também 
que ali perto, na antiga residência paroquial, será cria-
do um museu alusivo aos peregrinos, à Igreja Româ-
nica e outras vertentes do património religioso local. 
Num outro andar surgirá um espaço remodelado para 
a escola de música. A Câmara fará os projetos e �nan-
ciará obras, apesar de não ser dona dos espaços: no caso 
da escola pertence ao Centro social e o imóvel para o 
museu é uma cedência do sacerdote Manuel Sá Ribei-
ro, um fomentador da cultura local. Recorde-se que na 
cidade da Póvoa de Varzim, mais concretamente na 
Avenida Mouzinho de Albuquerque (antigo patronato) 
funciona um outro albergue para os peregrinos. 

AERÓDROMO NA INVESTIGAÇÃO 

O aeródromo de Laundos da Póvoa de Varzim pode 
vir a ser utilizado pelo ramo de Engenharia Aeronáu-
tica do   Centro para Excelência e Inovação da Indus-
tria Automóvel (CEIIA), localizado em Matosinhos. O 
espaço na freguesia poveira resultou da recuperação e 
selagem da antiga lixeira municipal, mas tem tido uma 
utilização condicionada já que, como tem insistido o 
Aeroclube do Norte, a pista tem um comprimento re-
duzido. Só que o aeródromo pode em breve ter uma 
segunda ocupação se chegarem a bom porto as conver-
sações entre o CEIIA e a Câmara da Póvoa de Varzim. 
O presidente do município, Aires Pereira, con�rmou 
que já houve conversas nesse sentido. 

TALASSORETAPIA À ESPERA 

Está a marcar passo o projeto de criação de uma 
unidade de talassoterapia no complexo de piscinas da 
Varzim Lazer, a empresa municipal criada para gerir 
equipamentos da autarquia. A retirada do pé do acele-
rador resulta da inde�nição do novo Programa de Or-
denamento Costeiro Caminha–Espinho (POC) que há 
um ano foi apresentado, mas que, desde então, mantém 
na dúvida quem tem de fazer investimentos em estru-
turas junto à costa. Por isso, o presidente da Câmara da 
Póvoa de Varzim considera que já é tempo do POC ser 
fechado A instalação de uma unidade de talassoteria é 
exemplar do que se passa, sublinhou Aires Pereira. 

NÓS EM AUTO-ESTRADAS  

A Câmara da Póvoa de Varzim vai insistir junto do 
Governo para que sejam resolvidos dois problemas de 
tráfego provocados pela inexistência de um nó rodo-
viário em Balasar, na auto-estrada A7, e por outro lado 
continuar incompleto o trevo na saída da A28 para 
Amorim. No caso da freguesia balasarense, o presiden-
te Aires Pereira diz que já há acordo entre as autarquias 
da Póvoa e de Famalicão quanto ao ponto certo: junto 

à empresa Transfradelos. As duas câmaras têm nego-
ciado entre si e com bons resultados até ao momento. 
Aires Pereira acredita que o nó vai ser uma realidade 
até porque diz ter apoios de peso. Se aqui o processo 
está a acelerar, em Amorim não há qualquer novidade 
apesar de, na opinião do autarca, a concessionária já 
devia, inclusive, ter avançado com a criação de mais 
vias, dado o volume de tráfego na A28

OBRA ADIADA  

A construção de um segundo piso no parque de esta-
cionamento do antigo quartel militar da Póvoa de Var-
zim terá um efeito colateral: vai atirar para uma próxi-
ma oportunidade a remodelação da Praça Marquês do 
Pombal cujo projeto prevê lugares subterrâneos para 
carros, cargas e descargas. E no parque no antigo quar-
tel a ideia é duplicar o número de lugares até ao �nal 
próximo ano. O parque vai também servir a população 
de Matriz, um bairro onde está a ser executada a reno-
vação dos espaços públicos. O antigo quartel vai aco-
lher as necessidades da população através da criação de 
um parque “low-cost”, ou seja, de baixo custo. 

PASSEIOS NA ESTRADA NACIONAL 

Era motivo de muitas queixas, mas �nalmente há 
luz verde da Infraestruturas de Portugal e vai ser re-
solvido um problema rodoviário que há muitos anos 
apoquenta moradores, peões e naturalmente também 
automobilistas que circulam num troço movimento da 
Estrada Nacional 206 (Vila do Conde-Famalicão), mais 
concretamente na zona entre a fronteira do concelho 
vila-condense (rotunda) e o bairro social em Argivai. 
À falta de passeios adiciona-se o facto da zona ser pou-
co iluminada. Segundo Aires Pereira, a administração 
central autorizou �nalmente a autarquia a construir os 
passeios e a obra vai arrancar muito em breve ultra-
passando até um pouco o limite do concelho. Mas, na 
margem mais para a nascente, existem umas árvores 
de grande porte que têm raízes que já deformaram os 
passeios e, segundo os relatos que moradores �zeram 
chegar à Onda Viva, já houve inclusive algumas que-
das. Aires Pereira salienta que ali, tal como junto ao 
mar perto da Casa dos Pescadores, será feito o nivela-
mento dos locais de passagem, mas as árvores não se-
rão retiradas.

SIZA VIEIRA 

O presidente da Câmara teme que o arquiteto Siza 
Vieira não queira concorrer à elaboração do projeto da 
Casa das Associações e assim a Póvoa de Varzim perca 

a oportunidade de ter um edifício público projetado 
por um dos nomes principais da arquitetura mundial. 
A autarquia chegou a proceder a uma adjudicação di-
reta do trabalho, mas o Tribunal de Contas chumbou o 
contrato por, entre coisas, considerar excessivo o mon-
tante que sairia dos cofres públicos: 500 mil euros. O 
autarca poveiro lamenta que possa estar em causa uma 
oportunidade de ouro para a cidade, apesar de prome-
ter tentar convencer Siza Vieira a submeter-se, aos 86 
anos, a um concurso público 

 
DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS 

O presidente da Câmara reconhece que, num pri-
meiro momento, lhe custou interiorizar a ideia de que 
a construção de um pavilhão multiusos, o Póvoa Are-
na, com a qualidade e valências desejadas, iria obrigar 
à demolição do atual edifício da Praça de Touros. Mas 
Aires Pereira foi convencido pelos técnicos, pela apre-
ciação do atual imóvel e a mais-valia que seria obtida- 
A demolição vai permitir fazer um edifício mais largo 
oito metros. A Arena da Póvoa vai custar nove milhões 
de euros, bem mais caro de uma projeção inicial por-
que passou para três andares com a inclusão de uma 
cave com todos os serviços técnicos e outros de apoio.

LINHARES, MARINA E CENTRAL

A Câmara da Póvoa de Varzim  tem três obras nes-
ta altura para a criação ou remodelação de estruturas 
próprias. Uma delas derrapou no prazo, a transforma-
ção da antiga Garagem Linhares num Centro de Aten-
dimento Municipal incluindo quase todos os serviços 
autárquicos que estão também na Praça do Almada, 
mas em imóveis no lado poente. Será também o acesso 
principal ao Metro. Os trabalhos parecem agora mais 
lestos, mas o presidente da Câmara Aires Pereira, só 
quer abrir o novo edifício com tudo a funcionar. O 
custo inicial foi de 2,9 milhões de euros. Outra obra 
que também se atrasou foi a da construção do polo 
da Marina no lado norte do porto de pesca. Aí devido 
à necessidade de compatibilizar os interesses e evitar 
con�itos entre a atividade turística e de receio com a 
da pesca. A correr como era previsto está a empreitada 
da Central de Camionagem orçada em 777 mil euros. 

120 CASAS PARA ARRENDAR
 
Está dado mais um passo para a concretização de um 

projeto imobiliário liderado pela Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim que pode colocar no mercado, sobre-
tudo de arrendamento por jovens, 130 habitações na 
zona nascente da cidade, junto à Escola EB 2,3 Cego 
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do Maio. É que já foi publicada no “Diário da Repúbli-
ca” o aviso da abertura do concurso para a “Elaboração 
de projeto de loteamento - Espaço público, zona habi-
tacional e Pavilhão Desportivo, na zona da Gândara e 
da Mariadeira”. O preço base do trabalho é de 73 mil e 
500 euros e signi�ca uma etapa inicial de um proces-
so diferente e que foi explicado pelo presidente. Aires 
Pereira disse que foi estabelecida uma parceria com a 
Ordem dos Arquitetos para a divulgação de concursos. 
O primeiro é este, o aberto na passada semana, numa 
perspetiva mais estratégica e de de�nição da ocupação 
de espaços e, posteriormente, há-de surgir um novo 
desa�o para o desenho de edifícios. O líder da autar-
quia salientou que gostaria de ter no terreno comprado 
pelo município, intervenções de vários pro�ssionais 
para que fosse possível a criação de imóveis igualmente 
modernos, mas diferentes do ponto de vista estético. 
Quanto à opção pelo arrendamento, tal deve-se ao fac-
to do edil reconhecer que, na Póvoa, o mercado imo-
biliário está muito in�acionado e as principais vítimas 
dos preços altos são os jovens em princípio de vida com 
baixo poder económico. 

OBRAS EM BEIRIZ

 A freguesia também vai ter um centro ocupacio-
nal para pessoas mais velhas como existe, para já, em 
Aver-o-Mar e na Lapa, no Bairro Sul poveiro. Vai �car 
no imóvel que vai surgir no atual edifício da Junta de 
Freguesia que vai ser demolido, referiu o presidente. 
Ainda em Beiriz, a Câmara prepara-se para resolver 
um estrangulamento de tráfego que acontece perto da 
igreja criando um novo arruamento. Para isso, já existe 
um acordo com o dono de um terreno.

AQUEDUTO 

O aqueduto que levava água de Terroso ao Mosteiro 
de  Santa Clara continua a suscitar na Câmara da Pó-
voa de Varzim a vontade de ser feita uma requali�cação 
do Monumento Nacional que por causa dessa quali�-
cação só pode ser concretizada por um organismo do 
Estado. A verba para isso ainda não foi reservada pela 
Administração Central e é natural que seja feita uma 
candidatura a fundos comunitários já que a autarquia 
poveira já disse que assumiria a parte correspondente à 
comparticipação nacional, como con�rma o presidente 
Aires Pereira que renova a fragilidade do aqueduto so-
bretudo em Beiriz e Argivai. A ideia de requali�cação 
já está de�nida e prevê o isolamento do monumento. 

ACORDO COM EDP 

O mais antigo diferendo judicial que existe na Câma-
ra da Póvoa de varzim pode estar em vias de resolução. 
A EDP - Eletricidade de Portugal reclama atualmen-
te uma dívida de 2,8 milhões de euros acrescidos em 
mais quase sete milhões em juros, mas a autarquia tem 
rebatido que há um acerto a fazer até porque a rede é 
património municipal e a elétrica esteve, em regime de 
concessão, entre 1983 e 2003. E é desde 1984, ou seja 
há 35anos, que o caso vai-se arrastando pelos tribunais 
obrigando inclusive o executivo a reservar sempre no 
orçamento uma verba para uma eventual decisão de-
�nitiva. Algo que pode estar na iminência de suceder, 
mas por acordo, �cando o pleito resolvido com o paga-
mento da eletricidade fornecida.

PARQUES

 O presidente da Câmara acredita que Balazar vai 
ter um dos pontos mais frequentados pelos poveiros 
daquela freguesia, mas não só. Em breve �cará pronta 
uma área de lazer junto ao eio Este que custou 300 mil 
euros e que Aires Pereira acredita será um sucesso. Se 
em Balazar esse parque está quase concluído, na fre-
guesia ao lado em S. Pedro de Rates a Câmara continua 
a comprar terrenos, mas deve em breve concretizar já 
algumas estruturas de�nitivas. A Câmara quer está a 

tentar introduzir um per�l menos urbana do que a de-
fendida, numa primeira versão, pelo projetista, o pro-
fessor Sidónio Pardal.

NOVA RUA 

Está feito o acordo entre a Câmara da Póvoa de Var-
zim e o proprietário em Amorim que vai permitir a 
construção de um novo acesso à Zona Industrial de 
Amorim. Uma via que passará a nascente do bairro so-
cial que hoje recebe grande parte do tráfego. Partirá da 
chamada “rotunda do mini-preço” e tirará tráfego da 
rua em frente da urbanização camarária. 

NOVA SINTRA

A intervenção da Câmara na antiga escola de Nova 
Sintra vai puxar por uma empreitada maior envolven-
do todo o bairro naquela zona da cidade. Aires Pereira, 
presidente da Câmara, diz que o investimento será cer-
tamente superior a um milhão de euros. A intervenção 
na antiga escola, vai permitir a criação de um centro de 
atividades ocupacionais para os mais velhos e instala-
ções para o instituto Maria da Paz Varzim. Assim como 
toda a parte desportiva e o parque infantil.

A POVEIRA DUPLICA 

A fábrica de conservas A Poveira já tinha anunciado 
que queria aumentar a sua área de produção, mas agora 
já se sabe como. O presidente que a �rma localizada 
no Parque Industrial de Laundos vai alargar para um 
lote vizinho (PAM). Aumenta a área, cresce também o 
número de postos de trabalho. 

BARES

Quem quiser utilizar espaços da Câmara da Póvoa 
como infraestrutura hoteleira ou de lazer tem de salva-
guardar a sua abertura todo o ano. É desta forma que o 
presidente da autarquia, Aires Pereira, enquadra o dife-
rendo com o bar “Plastic” situado no interior do porto 
de pesca e que deu muito que falar. Exemplo positivo 
apontado: funcionamento da fortaleza. 

SELEÇÃO NACIONAL A

Póvoa de Varzim vai acolher a fase decisiva do grupo 
A da ronda de elite de quali�cação para o campeona-
to mundial de futsal que vai decorrer no próximo ano 
na Lituânia. O presidente Aires Pereira espera que os 
poveiros disfrutem da oportunidade de verem Portu-

gal e o melhor do mundo, Ricardinho, em atuação. O 
pavilhão municipal vai receber todos os encontros com 
mais três nações. A equipa orientada por Jorge Braz 
terá o primeiro teste uma quinta-feira, dia 30 de janei-
ro às 20h30, frente à Bielorrúsia, segue-se a Finlândia 
no dia seguinte à mesma hora e, para fechar, o embate 
será com a Itália, no domingo às cinco e meia da tarde.

MAIS CAMPOS DE FUTEBOL  

Aires Pereira disse que a inauguração seguinte deve 
acontecer em Rates (as obras já estão em curso) a tem-
po do arranque da próxima época desportiva. Ficará a 
faltar o novo campo de Aver-o-Mar, embora Aires Pe-
reira adiante que já está, em de�nitivo, escolhida a lo-
calização na nova estrutura (con�ra no noticiário) – os 
terrenos vão custar sensivelmente um milhão de euros 
- e o projeto de execução assim como a parte burocrá-
tica já estão a avançar. 

APOIO A EDGAR PINHO 

Aires Pereira considera que o Varzim Sport Club está 
bem servido com Edgar Pinho na presidência. O líder 
da edilidade disse conhecer o dirigente há décadas e 
reconheceu o seu dinamismo. Mas não é só a presença 
de Edgar Pinho que merece o elogio do presidente da 
Câmara: também a equipa que ele formou é merecedo-
ra de encómios por parte do autarca poveiro. 

PASSAGEM D’ANO

O cartaz promete as atuações da artista Edna Pimen-
ta e da Banda Pimenta de Cheiro, que trará diversos 
ritmos da música brasileira, como a MPB, Axé, Samba, 
Forró, Lambada e Pagode; ainda dos D´Gang, um pro-
jeto de covers, e do DJ João Duque. O objetivo deste 
evento é trazer mais pessoas à cidade, sendo um mo-
delo que, para o presidente Aires Pereira, está a ter um 
efeito positivo.  Com o apoio do Casino, a autarquia 
está a organizar mais uma grande festa de convívio 
para todos ao ar livre. 

DISCORDÂNCIA 

Aires Pereira discorda da existência de uma vasta 
área de servidão no concelho por causa da existência 
de uma antena da Marinha, em Aver-o-Mar. O presi-
dente da Câmara da Póvoa entende que em pleno sécu-
lo XXI e com o avanço tecnológico tal já não se justi�ca 
e inclusive o espaço tem tantas proibições que já gerou 
con�itos processuais.
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MUNICÍPIO

DULÚVIO DOMINICAL CAUSOU O CAOS
Uma chuva intensa e repentina provocou, na manhã 

do passado domingo, várias inundações no concelho da 
Póvoa de Varzim. Além da cidade, Argivai, Balasar e 
Rates foram as freguesias mais atingidas com a elevação 
do nível da água. 

Foi quase uma hora de dilúvio que inundou gara-
gens, invadiu algumas casas, cafés/restaurantes e dei-
xou algumas ruas do centro da cidade intransitáveis. 
Os bombeiros começaram a receber pedidos de ajuda 
pouco depois das oito horas e as ocorrências foram 
mais de meia centena. No terreno estiveram dezenas 
de operacionais dos bombeiros e também elementos da 
Proteção Civil. 

Não se registaram feridos nem desalojados, apenas 
danos materiais em diversos equipamentos, nomeada-
mente em algumas viaturas estacionadas em garagens 
coletivas. A Praça do Almada e a zona do bairro sul fo-
ram os mais afetados (exemplo da foto de Inês Leite, à 
direita).

CÂMARA E JUNTAS AO 
LADO DOS BOMBEIROS

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Var-
zim, os presidentes de Junta do concelho, a Direção e 
o Comando dos Bombeiros reuniram-se na passada 
segunda-feira para o já tradicional jantar de Natal. O 
evento pretendeu reconhecer todo o esforço e dedica-
ção à segurança da comunidade poveira por parte dos 
autarcas que ajudam a angariar verbas que são dividi-
das por todos os elementos da corporação e que tem 
tornam o seu Natal desses homens e mulheres mais  
confortável. O encontro, que decorreu no restaurante 
Marinheiro, serviu para o�cializar a entregue dessa 
verba à Real Associação Humanitária.

ESTATUTO EDITORIAL
1.O Jornal Póvoa Semanário é uma publi cação periódica de 
carácter local e regional independente de qualquer poder político 
e/ou religioso.

2.O Jornal Póvoa Semanário dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos 
interesses do con celho e da região e à promoção dos valores cultu-
rais, sociais e económicos das popula ções onde se insere.

3.O Jornal Póvoa Semanário dará voz aos setores desfavorecidos 
da nossa sociedade, bem como procurará ser o porta-voz e elo de 
ligação com a nossa comunidade emigrante pelo mundo.

4.O Jornal Póvoa Semanário tem como ob jetivo e preocupação 
uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e plu
ralista.

5.O Jornal Póvoa Semanário compromete- se a cumprir os prin-
cípios éticos e deonto lógicos inerentes à atividade jornalística, a 
respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.

A Direção

Pub.

PÓVOA NO TOP-10 DE RANKING NACIONAL
A Póvoa de Varzim está em sexto lugar no ranking 

global do Índice de Presença na Internet dos Municí-
pios Portugueses, destacando-se entre os 308 portais 
municipais analisados através dos conteúdos veicula-
dos nos seus sítios web, as características de navegabi-
lidade, a prestação de serviços online e a participação. 

Para além da sexta posição na classi�cação geral, a 
Póvoa de Varzim destaca-se em quarto lugar a nível na-
cional no primeiro critério de análise, de disponibiliza-

ção e atualização da informação nos sítios web, e pela 
segunda posição nacional entre os municípios de média 
dimensão. 

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se em 
Guimarães no início deste mês e contou com a presença 
da Ministra da Modernização do Estado e da Adminis-
tração Pública, Alexandra Leitão, que entregou a distin-
ção ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, Luís Diamantino.
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FREGUESIAS

NOVO COMPLEXO EM BALASAR DÁ CONDIÇÕES DE SONHO
O sonho tornou-se �nalmen-

te realidade e Balasar conta 
desde o passado dia 8 com um 
novo complexo desportivo. Este 
recebeu a designação de Lino 
Araújo em homenagem ao an-
tigo autarca daquela freguesia 
pelo empenho e luta que travou 
para que o sonho fosse um dia 
realidade. O equipamento foi 
construído no lugar das Pedrei-
ras e nele se destacam os dois 
campos relvados sintéticos, um 
de futebol de 11 com duas ban-
cadas e outro para futebol de 9 
e de 7 para as camadas jovens e 
grupos informais. 

O pároco Manuel Casado 
Neiva abriu a cerimónia de 
inauguração, louvando a obra 

Pub.

O Dia de Beiriz assinalou-se no passado dia 10 de dezembro com a celebração de uma missa na igreja paroquial da freguesia ao �nal da tarde. A data resulta do ora-
go, dedicado a Santa Eulália de Mérida, padroeira da freguesia. Em rigor, a efeméride começou a ser festejada com a cerimónia de entrega da “medalha de mérito” pela 
Junta da união de freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai. Como reconhecimento dos serviços e contributos para o engrandecimento do nome da terra foram 
distinguidas a família Brandão Miranda (fundadora dos Tapetes de Beiriz), Heidi Hanneman (impulsionadora da nova vida dos tapetes) e Cátia Ferreira (atual proprie-
tária da empresa). A festa realizada no salão do Centro Social e Paroquial incluiu um almoço convívio no passado dia 7 e contou com as participações do Coro Infanto 
Juvenil da Paróquia de Beiriz e do Rancho Santa Eulália de Beiriz.

BEIRIZ ASSINALOU EFEMÉRIDE COM RECONHECIMENTOS

que trará muitos benefícios aos 
balasarenses. 

Seguiu-se a intervenção de 
Aires Pereira, que sublinhou 
o investimento total de três 
milhões de euros nas infraes-
truturas desportivas e na zona 
envolvente. O presidente da 
Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim reconheceu a felicidade 
por concretizar esta prometida 
intervenção após anos de avan-
ços e recuos. 

Também José Araújo, presi-
dente da Junta, não escondeu 
a emoção por tão importante 
obra O presidente da Associa-
ção Desportiva e Cultural de 
Balasar, que irá dinamizar o 
espaço, estava igualmente feliz 

pela concretização deste proje-
to que vai ajudar a potenciar o 
trabalho de cerca de duas cen-
tenas de jogadores. 

José Cancela revelou que o 
jogo de estreia vai acontecer 
no próximo dia 22 um parti-
cular frente ao Varzim, tendo 
acrescentado o sonho de um 
dia colocar o clube no tercei-
ro escalão nacional. Centenas 
de pessoas marcaram presença 
para se associarem a este mo-
mento histórico para Balasar 
que teve direito a festa especial 
com um espetáculo musical do 
cantor Augusto Canário depois 
da realização de alguns jogos 
amigáveis entre todos os esca-
lões do clube local. 
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CRIANÇAS DE ARGIVAI COM MAIS 
MEIOS PARA SEREM FELIZES

Um cheque do Pingo Doce 
de 999 euros vai permitir a um 
grupo de mães de Argivai ad-
quirir uma mesa de matraqui-
lhos e uma plataforma insu�á-
vel para as festas na freguesia 
destinadas a crianças e jovens. 
Este é o resultado prático do 
desfecho local do programa 
Bairro Feliz promovido pela se-
gunda vez pela cadeia de distri-
buição a nível nacional. 

O projeto social vencedor foi 

designado ‘Brincadeiras e Ami-
gos’. Graça Silva e Eulália Laún-
dos, duas das mães que tiveram 
a ideia de concorrer, explicaram 
que tudo começou quando se 
aperceberam que os �lhos, du-
rante os convívios em Argivai, 
não tinham meios de diversão. 
A votação foi feita com �chas. 

O projeto vencedor atingiu 
os 112 quilos, ultrapassando os 
109 do projeto Atelier de Costu-
ra Solidário - Dress a Girl, (que 

pretendia adquirir máquinas 
de costura). O diretor de loja, 
Paulo Ramos, diz que a missão 
foi cumprida e as expectativas 
superadas em termos de adesão 
dos clientes, sublinhando tam-
bém a componente da respon-
sabilidade social da empresa. 
A entrega do cheque decorreu 
na passada quinta-feira ao �nal 
do dia nas instalações do Hiper 
Pingo Doce da Póvoa de Var-
zim.

CORO INFANTOJUVENIL 
DE BEIRIZ EM DOSE DUPLA

A Igreja de Beiriz foi palco de 
um Concerto de Natal de exce-
lência. 

O evento decorreu no pas-
sado domingo e contou com a 
participação do Grupo Coral 
Infantojuvenil da Paróquia de 
Beiriz, dirigido por Tiago Car-
riço; do Coral Ensaio, dirigido 

por José Abel Carriço e do En-
semble de Sopros da Banda de 
Antas, dirigido pelo maestro 
Diogo Costa. 

No dia anterior decorreu ou-
tro espetáculo semelhante, mas 
desta feita atuação foi na Igreja 
de São Paio de Antas, no vizi-
nho concelho de Esposende 

Pub.
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Convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral  
de 31 de março de 2020 

 

 

 

Nos termos do artigo nr. 37 dos Estatutos desta Cooperativa, convoco todos 

os Associados no uso efetivo dos seus direitos, a reunirem-se em Assembleia 

Geral Eleitoral, no próximo dia 31 de março de 2020 (terça-feira), entre as 9h 

e as 18h (conforme disposto no artigo 38 dos referidos Estatutos) na sede sita 

na Rua Comendador Francisco Lima Amorim, Amorim, Póvoa de Varzim, com 

o seguinte e único ponto da ordem de trabalho: 

 

1) Eleição dos Corpos Sociais para o quadriénio 2020/2023 e Delegados às 

Uniões AGROS e UCANORTE. 

 

 

Roga-se aos Exmos Srs. Associados, o favor de se fazerem acompanhar do 

seu cartão de Associado e de identificação pessoal. Poderão exercer o direito 

a voto, os Associados que cumpram os requisitos estabelecidos no nrº 1 do 

artigo 7 dos Estatutos desta Cooperativa. 

 
 
Póvoa de Varzim, 18 de dezembro de 2019 
 
 
 
 

  O Presidente da Assembleia Geral, 
 
 

         António Amorim Ferreira Matos 
       (Engº Técnico Agrícola) 

 

8360 artigos contrafei-
tos foram apreendidos em 
duas operações de �scali-
zação levadas a cabo pela 
GNR. Uma passou pela 
Póvoa de Varzim e a outra 
foi em Amarante. Os mi-
litares dos respetivos pos-
tos territoriais passaram a 
pente �no a Feira Sema-
nal da Estela (e também 
o Mercado de Amaran-
te), tendo como objetivo 
número um “o combate 

à contrafação, o uso ilegal 
de marca e a venda de ar-
tigos contrafeitos”. 

No total, sem especi-
�car em que localidade, 
�scalizaram oito banca-
das que  tinham exposto 
para venda “vários artigos 
contrafeitos de marcas co-
nhecidas, nomeadamente, 
7 908 peças de vestuário 
e 452 pares de calçado”, 
somando um valor apro-
ximado de 26 mil euros. 

A GNR dá conta que “no 
total foram identi�cados 
sete homens, com idades 
entre os 25 e os 60 anos, 
dois dos quais  com  ante-
cedentes criminais pela 
prática deste tipo de cri-
me, tendo sido constituí-
dos arguidos pela prática 
do crime de contrafação”. 
Os factos foram remeti-
dos aos Tribunais Judi-
ciais da Póvoa de Varzim 
e de Amarante.

237,5 quilos de sa-
�o, num valor calculado 
em 1. 660 euros, foram 
apreendidos em Vila do 
Conde pela Unidade de 
Controlo Costeiro de Ma-
tosinhos da GNR, através 
do Subdestacamento de 
Controlo Costeiro de Es-
posende. 

APREENDIDOS MAIS DE 200 QUILOS DE SAFIO ILEGAL

TRAFICANTE DE DROGA FOI DETIDO EM CASA DOS PAIS
A GNR deteve um homem com 30 anos, para cumprimento de pena de prisão 

efectiva por trá�co de droga, atividade que desenvolvia no concelho da Póvoa 
de Varzim. No âmbito de uma acção de policiamento comunitário, e no segui-
mento de diligências no sentido de localizar o paradeiro do suspeito, os militares 
do Posto Territorial de Póvoa de Varzim, apuraram que o referido indivíduo se 
encontrava em casa dos pais, tendo aí sido interceptado e detido. Desta acção re-
sultou o cumprimento do mandado de prisão que se encontrava pendente desde 
2018, pelo crime de trá�co de droga. O foi conduzido a estabelecimento prisional 
para cumprimento de pena de um ano e seis meses de prisão efectiva. A detenção 
aconteceu no passado dia 12.

GNR FEZ APREENSÕES NA ESTELA 

Durante uma �scali-
zação dirigida à pesca 
pro�ssional no porto de 
pesca, no passado dia 10, 
os militares detetaram um 
veículo que transportava 
o pescado sem que tivesse 
sido sujeito ao regime de 
primeira venda. As auto-
ridades identi�caram um 

homem de 51 anos e ela-
boraram um auto de con-
tra-ordenação por fuga à 
lota, infração punível com 
coima que pode atingir 
um máximo de 44.891 eu-
ros. O pescado foi apreen-
dido e veri�cada a sua 
condição higiossanitária 
para apurar o seu �m.
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Um homem com 32 
anos e uma mulher com 
30 foram detidos por es-
tarem numa viatura fur-
tada no passado dia 14 e 
que já constava da lista de 
viaturas a apreender pelas 
forças policiais quando 
foram abordados por mi-
litares da Guarda Nacio-
nal Republicana perten-
centes ao Posto Territorial 
de Vila do Conde. No 
carro estavam vários ob-
jetos cuja “proveniência” 
o casal, que vive em união 
de facto, não conseguiu 
justi�car. A GNR encetou 

então mais diligências e 
apurou que  “o material 
encontrado foi furtado 
de diversos armazéns e 
residências, através de ar-
rombamento de portas, o 
que originou cerca de 15 
queixas naquela área de 
ação”. A detenção aconte-
ceu fora de �agrante deli-
to e “os suspeitos, com an-
tecedentes criminais pela 
prática do mesmo tipo de 
crime, foram constituídos 
arguidos e os factos reme-
tidos ao Tribunal Judicial 
de Vila do Conde”, acres-
centa a GNR.

MAIS DOIS DETIDOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
O Núcleo de Investi-

gação e Apoio a Vítimas 
Especí�cas do Porto, da 
GNR, anunciou a de-
tenção de dois homens 
por crimes de violên-
cia doméstica na Póvoa 
de Varzim e em Vila do 
Conde. 

A Guarda Nacional 
Republicana referiu que, 

na sequência de uma in-
vestigação, os militares 
apuraram que um suspei-
to da Póvoa de Varzim, de 
26 anos, durante a sua re-
lação de ano e meio com 
a sua ex-companheira, 
de 27 anos, maltratava-a 
física, sexual e psicologi-
camente. “Houve ainda 
uma escalada de violência 

nos últimos meses, bem 
como ameaças ao �lho 
menor de ambos e demais 
familiares. O suspeito foi 
detido mediante manda-
do de detenção fora de 
�agrante delito”, segundo 
o comunicado enviado 
às redações. Foram-lhe 
aplicadas, como medidas 
de coação, o afastamento 

e a proibição de contactos 
com a vítima por qual-
quer meio, não se poden-
do aproximar num raio de 
300 metros, uma distân-
cia controlada por pulsei-
ra eletrónica. Tem ainda 
de frequentar um pro-
grama  educacional para 
agressores em contexto de 
violência doméstica. 

No caso de Vila do Con-
de, o suspeito, de 61 anos, 
com queixas do mesmo 
tipo de crime foi detido 
também no passado dia 
três, mediante mandado 
de detenção, por “mal-
tratar física e psicolo-
gicamente a vítima, sua 
mulher, de 58 anos. Sob 
o consumo de bebidas al-

coólicas, ainda ameaçava 
de morte a vítima”. O 
tribunal estabeleceu-lhe 
o Termo de Identidade e 
Residência e a obrigação 
de frequência num trata-
mento de desintoxicação 
de substâncias aditivas 
e de um programa para 
agressores de violência 
doméstica.

Pub.

DETIDO POR BATER, INSULTAR E AMEAÇAR A MÃE 
Vai �car na cadeia a 

aguardar julgamento um 
indivíduo de 47 anos que 
na passada segunda-feira 
foi detido em �agrante de-
lito por violência domésti-
ca sobre a mãe de 75 anos. 

O caso sucedeu na vila 
de Aguçadoura, na Póvoa 
de Varzim, perto da mar-
ginal, onde se situa a casa 
da família. Foram os vizi-
nhos a denunciar a situa-

ção e entrou em campo 
uma unidade do Coman-
do Territorial, o  Núcleo 
de Investigação e Apoio 
a Vítimas Especi�cas, 
que con�rmou a situação 
apesar da senhora nun-
ca ter formalizado uma 
queixa. De acordo com a 
GNR, o homem chegou 
ao cúmulo de arrastar a 
progenitora pela rua, para 
além de constantes insul-

tos, ameaças de morte, 
agressões diversas à sep-
tuagenária, que foi alvo 
também de impedimen-
tos de sair de casa. Após 
a morte do companheiro 
da mulher, padrasto do 
detido, deu-se início a um 
ambiente de “medo cons-
tante”. A GNR deu conta 
que o homem padece de 
“perturbações psíquicas”, 
além de abusar de bebi-

das alcoólicas. Aliás, a 
sua ocupação era recolher 
sucata e com o dinheiro 
angariado satisfazer a su-
posta adição que lhe al-
terava o comportamento. 
O suspeito foi presente a 
primeiro interrogatório 
no Tribunal de Instrução 
Criminal de Matosinhos, 
que lhe decretou prisão 
preventiva como medida 
de coação.

CASAL APANHADO PELA GNR COM OBJETOS DE 15 FURTOS
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O Cine-Teatro Garrett foi pal-
co da VIII Cerimónia de Insig-
niação da Confraria dos Sabo-
res Poveiros. O evento realizado 
no passado dia 7 e contou com 
a presença de cerca de 300 pes-
soas, sendo que a maioria eram 
confrades dos Sabores Poveiros 
e de outras 63 confrarias. Numa 
cerimónia presidida pela presi-
dente da Confraria dos Sabores 
Poveiros, Lucinda Amorim, 
chegou o momento de conhe-
cer os novos elementos. Este 
ano, os Confrades Honorários 
são os seis bairros que partici-
pam nas festas de S.Pedro: Be-

BAIRROS JÁ INTEGRAM CONFRARIA DOS SABORES POVEIROS
lém; Matriz; Mariadeira; Bairro 
Norte; Regufe e Sul. Aos bairros 
juntaram-se mais três novos 
confrades: Américo Campos, 
Rosa Azevedo e Sérgio Fer-
raz. Uma menção honrosa foi 
atribuída a Rúben Silva. Cada 
novo elemento comprometeu-
-se a defender e preservar dois 
símbolos tradicionais locais: a 
Pescada à Poveira e a Rabanada 
Poveira. No �nal, todas as con-
frarias integraram um cortejo 
que terminou na Fortaleza de 
Nossa Senhora da Conceição. 
O convívio continuou com um 
almoço em Balasar.

Os membros do Lions Clube 
da Póvoa de Varzim reuniram-
-se num convívio na quinta do 
padre Pedro Amorim na fregue-
sia de Terroso. Tratou-se de um 
jantar de Natal, mas com intuito 

LIONS AJUDA CENTRO SOCIAL DE TERROSO
Foi apresentado o projeto 

de Sustentabilidade Ecológica, 
dinamizado entre a Delegação 
da Póvoa da Cruz Vermelha, a 
Câmara, a Casa do Regaço e o 
jardim de infância Miminho. 
Apostados em deixar uma pe-
gada ecológica duradoura e 
sensibilizar as pessoas para a 
importância de cuidar do pla-
neta, as crianças produziram 
sacos de pano reutilizáveis para 
substituírem o plástico. Estes 
poderão ser uma prenda bonita 
para se oferecer agora no Natal, 
revertendo os fundos angaria-
dos para o �nanciamento dos 
livros dos mais novos. Os sacos 
têm o custo de quatro euros.

ESTES SACOS FORAM FEITOS 
POR CRIANÇAS SOLIDÁRIAS 

Pub.

solidário, tendo sido deixada 
uma prenda �nanceira para o 
Centro Social e Paroquial da-
quela freguesia, nomeadamen-
te um cheque no valor de 1800 
euros.
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O Centro de Desporto e Cul-
ta Juvenorte festejou na última 
segunda-feira o 33º aniversário. 
A associação representativa do 
Bairro Norte da cidade assina-
lou a data com várias ativida-
des, destacando-se, na passada 
segunda-feira à noite, o dia 
certo do aniversário, o entoar 

dos parabéns na sede com a 
presença de dezenas de sócios 
e amigos. 

No domingo tinha decorrido 
uma celebração eucarística na 
Capela de Nossa Senhora do 
Desterro em sufrágio de todos 
os �liados já falecidos, seguida 
do hastear solene das bandeiras 

A Cooperativa Agrícola Lei-
teira do Concelho da Póvoa de 
Varzim realizou, na passada 
terça-feira, o habitual Almoço 
de Natal em que reúne os as-
sociados, no Espaço Agros, em 
Argivai. O evento contou com 
a presença da Diretora Regio-
nal de Agricultura e Pescas, 
Carla Alves, e do presidente 
da Câmara, Aires Pereira, que 
reiterou o apoio a “um setor de 
atividade que tem uma impor-
tância económica grande, quer 
sob o ponto de vista do empre-
go, quer sob o ponto de vista 
da criação de riqueza, quer sob 

JUVENORTE FESTEJOU 33º ANIVERSÁRIO

COOPERATIVA DA PÓVOA REUNIU ASSOCIADOS

Aceitam-se Encomendas
- Bolo Rei
- Bolo Rei de Chocolate
- Bolo Rei de Chila
- Bolo Rei Nutella
- Bolo Rei Maçã e Canela
- Pão de Ló
- Pão de Ló Húmido
- Bolinhol
- Rabanadas Póve�as
- Tronco de Natal
   (Rafaello, Ferrero, Red velvet e �adicional)

- Torta de Noz
- Húngaros
- CupCakes
- Folhadinhos
- Árvores de Natal em Chocolate

- Pavlovas
   (frutos vermelhos, ferrero e rafaello)

- CheeseCake
   (frutos vermelhos, rafaello, ferrero,
   snikers, oreo e kinder bueno)

- Bolos Tradicionais
   (noz canela e ovos moles)

- Molotof
- Travesse�o de Noiva
- Sonhos
- Pudim
- Cesta de Profiteroles
- Ovos moles
- Tartes
   (amendoa, framboesa, twix, maça, fruta) 
- Torta de Laranja
- Torta de Laranja Nutella

Encomendas:  252 178 551 / 913 390 477 / 913 660 538 

Bolos do Folheta 

Pub.

e de um Porto-de-Honra. 
No sábado também decorreu 

um jantar convívio com anima-
ção musical ao vivo a cargo de 
Márcio Lira. 

A coletividade continua a ser 
liderada por José Moita, que 
também este mês esteve de pa-
rabéns. 

o ponto de vista da visibilidade 
que dá para todo o concelho”. 

Em jeito de balanço de quase 
quatro anos à frente da coopera-
tiva poveira, José Moreira Cam-
pos deixou uma mensagem aos 
presentes: “Trabalhamos na di�-
culdade de agradar a todos, mas 
sempre com isenção. Tivemos o 
período mais difícil de que há 
memória no setor leiteiro. Num 
mandato em que a instabilidade 
foi a nota predominante, �zemos 
o possível para honrar o bom 
nome da Cooperativa com cre-
dibilidade, solidariedade e obje-
tivos seguros”.
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REGIÃO

A Câmara Municipal apro-
vou, em reunião ordinária de 
13 de dezembro, um conjunto 
de apoios sociais, destacando-
-se: apoio à renda a 17 agrega-
dos familiares do concelho; o 
apoio às refeições escolares de 
14 alunos do 1.º ciclo e jardins 
de infância; a comparticipação 
no pagamento de passe escolar 
para oito jovens que frequen-
tam a Associação de Pais e 
Amigos das Crianças Inadapta-
das; a alteração do contrato de 
comodato com o Centro Social 
da Paróquia de Arcozelo, de ce-
dência das instalações da anti-
ga Escola dos Penedos para um 
Centro de Noite, passando o 
prazo de vigência para 30 anos; 
a atribuição de um subsídio no 
valor de 1.580,00€ à Casa do 

BARCELOS: EXECUTIVO MUNICIPAL APROVA APOIOS SOCIAIS E DESPORTIVOS

Povo de Alvito, como compar-
ticipação nas despesas de im-
pressão do livro “Casa do Povo 
de Alvito 75 Anos ao Serviço 
do Povo – Registos Históricos e 
Testemunhos”; a atribuição de 
um subsídio à Delegação de Al-
dreu da Cruz Vermelha Portu-
guesa, no valor de 10.000,00€, 

ESPOSENDE: AUTARQUIA ASSINA CONTRATOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
O Município de  Esposen-

de  assinou Contratos Pro-
grama de Desenvolvimento 
Desportivo, relativos à épo-
ca 2019/2020, em cerimónia 
realizada no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de  Espo-
sende que contou com a pre-
sença de representantes das 
27 associações e clubes do 
concelho e das onze Associa-
ções e Federações de moda-
lidades desportivas. “Quere-
mos transparência nos apoios 
concedidos pelo Município 
de  Esposende  aos clubes do 
concelho. Estamos aqui para 
celebrar contratos programa 
de desenvolvimento despor-
tivo com clubes, associações 
e federações das diversas 
modalidades, traduzido num 
investimento global de 290 
mil euros. Porém, a aposta no 
desporto ultrapassa os 500 mil 
euros, numa visão global que 
envolve todas as crianças e 
idosos de  Esposende”, enqua-
drou o presidente da Câmara 
Municipal de Esposende, Ben-
jamim Pereira.

Além do apoio aos clubes e 
associações que desenvolvem 
a formação dos jovens atletas, 

o Município de Esposende con-
tinua a investir na melhoria das 
infraestruturas, projetando no-
vos espaços.

Benjamim Pereira anunciou, 
para o próximo ano, o arranque 
da construção do Parque Des-
portivo e de Lazer Municipal, 
onde serão disponibilizados di-
versos campos de jogos, dando 
resposta às muitas solicitações 
dos clubes do concelho. De 
igual modo, o projeto do Parque 
da Cidade entrará na sua fase 
decisiva, depois de ultrapassa-
dos obstáculos burocráticos, 
pretendendo assumir papel de 
destaque não só na área despor-
tiva, com circuitos de manuten-
ção complementares à ecovia, 
mas também como peça funda-
mental na estratégia turística e 
ambiental do concelho.

Para o Município de  Espo-
sende, a prática desportiva assu-
me um importante suporte na 
formação integral do indivíduo, 
sendo reconhecido o impor-
tante e insubstituível papel dos 
clubes e associações, no fomen-
to e concretização dos objetivos 
sociais das instituições.

“Através destes contratos 
programa, a Autarquia assegu-

destinado à comparticipação 
na aquisição de uma viatura 
para transporte de utentes.

Ainda na mesma reunião, o 
executivo municipal aprovou 
um contrato de comodato vá-
lido por um ano e com possi-
bilidade de prorrogação por 
cinco anos de espaços despor-
tivos, ringue e balneários do 
Pavilhão Municipal de Barcelos 
para a “promoção e organiza-
ção de espetáculos desportivos 
e o fomento e desenvolvimento 
de atividades relacionadas com 
a prática do hóquei em patins, 
em benefício dos seus associa-
dos e população em geral”.

Também no âmbito despor-
tivo, o executivo aprovou tam-
bém um contrato programa de 
desenvolvimento desportivo 

com a Federação Portuguesa de 
Natação, para enquadramento 
técnico às atividades da Escola 
de Natação nas Piscinas Muni-
cipais, que inclui uma compar-
ticipação �nanceira municipal 
no valor de 35.000,00€.

Quanto às restantes delibera-
ções, destacam-se: a atribuição 
de um subsídio à Confraria de 
Nossa Senhora da Franqueira, 
no valor de 3.567,00€, como 
comparticipação na despesa da 
poda de árvores; a atribuição 
de um subsídio à Associação 
Comboios Século XXI, no va-
lor de 1.000,00€, como com-
participação �nanceira no pla-
no de atividades; a atribuição 
de um subsídio à Associação 
Portuguesa de Paramiloidose, 
no valor de 750,00€, destinado 

à comparticipação na aquisição 
de cabazes de Natal; a atribui-
ção de um subsídio à União 
de Freguesias de Campo e Ta-
mel S. Pedro Fins, no valor de 
10.000,00€, como compartici-
pação na despesa de aquisição 
de uma viatura para transporte 
de alunos.

A Câmara Municipal apro-
vou, ainda, a aceitação de doa-
ção de um terreno rústico na 
freguesia de Macieira de Rates, 
propriedade de Ana da Concei-
ção Alves da Silva Vila Verde. 
O terreno passará a integrar o 
domínio público do Municí-
pio de Barcelos e destina-se à 
criação de parque temático e 
interpretativo associado ao Ca-
minho de Santiago.

ra o pagamento das taxas de 
�liação, inscrições, cartões e 
seguros dos atletas dos escalões 
de formação, além dos exames 
médicos que não �guram nos 
presentes protocolos”, referiu 
o vereador com o pelouro do 
Desporto, Mário Rui Losa.

Recentemente, o Município 
de  Esposende  distinguiu 280 
atletas, praticantes de 25 moda-
lidades, pelo seu desempenho 
desportivo. “Essa cerimónia 
teve como objetivo reconhecer 
publicamente e prestar home-
nagem a atletas, dirigentes, clu-
bes, associações e famílias que 
realizam um trabalho conjunto 
em prol do desporto, da educa-
ção e da juventude do concelho 
de  Esposende”, sustentou o ve-
reador.

Assinaram os contratos pro-
gramas as seguintes federações 
e associações: Federação Portu-
guesa de Canoagem, a Federa-
ção Nacional De Karaté de Por-
tugal, a Federação Portuguesa 
de Taekwondo, a Federação 
Portuguesa de Surf, a Associa-
ção de Andebol de Braga, a As-
sociação de Futebol de Braga, 
a Associação de Patinagem do 
Minho, a Associação de Bas-

quetebol de Braga, a Associação 
de Voleibol de Braga, a Associa-
ção de Badminton do Norte e a 
Associação Portuguesa de De�-
cientes - Delegação Distrital de 
Braga.

Associações e clubes de  Es-
posende  que �rmaram o pro-
tocolo: Associação Cultural e 
Desportiva “Os Apulienses”; 
Associação de Karaté de Apú-
lia; Associação Desportiva Cul-
tural Social de Criaz; Associa-
ção Desportiva de  Esposende; 
Associação Juvenil Desportiva 
Fintas –  Esposende; Bushido 
AK  Esposende; Centro de In-
tervenção Cultural e Social de 
Palmeira de Faro -  Esposen-
de Surf Team; Centro Social da 
Juventude de Mar; Centro So-

cial Juventude Belinho; Clu-
be de Futebol de Fão; Clube 
Golfe Braga ; Clube Hípico do 
Norte; Clube Náutico de Fão; 
Desportivo e Recreativo Es-
trelas de Faro; Equivau; For-
jães Sport Clube; Fórum  Es-
posendense - Centro de Surf 
de  Esposende; Futebol Clube 
de Marinhas; Gandra Futebol 
Clube; Grupo Cultural, Des-
portivo e Recreativo de Ge-
meses; Grupo Desportivo de 
Apúlia; Hóquei Clube de Fão; 
Núcleo Escolar Federado Es-
cola EB 2,3 António Correia 
Oliveira; Rio Neiva - Associa-
ção de Defesa do Ambiente; 
Taekwondo Clube de  Espo-
sende; União Desportiva de 
Vila Chã.

Pub.
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VILA DO CONDE

Já estão marcadas as elei-
ções para a Assembleia de 
Freguesia de Mindelo. Segun-
do um despacho do Secretário 
de Estado da Descentralização 
e da Administração Local, pu-
blicado na passada terça-feira 
no “Diário da República”, o es-
crutínio vai ocorrer no dia 16 
de fevereiro do próximo ano. 

Lê-se no documento do go-
vernante que o presidente da 

ELEIÇÕES EM MINDELO MARCADAS PARA FEVEREIRO

CEIA DE NATAL JUNTOU COLABORADORES DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
A Ceia de Natal dos Ami-

gos da Misericórdia de Vila do 
Conde realizou-se, no passado 
dia 7, no Lar de Terceira Ida-
de. O habitual convívio contou 
com o jantar típico de Natal 
acompanhado pelos tradicio-
nais Fados de Coimbra, em que 
o grupo “Fado ao Centro”, en-
cabeçado por João Farinha, deu 
alma e vida ao ambiente naque-
la noite.

Sendo um evento que reúne 
várias pessoas que orbitam e 
colaboram nas atividades e vida 
diária da instituição, o prove-
dor Arlindo Maia aproveitou a 
oportunidade para deixar uma 
palavra de agradecimento aos 
convidados, sem esquecer en-
tidades ali presentes, que mu-

tuamente o endereçaram em 
reconhecimento. Foi uma noite 
alegre e mágica, em que se re-
novaram o espírito de solida-
riedade e a união de todos face 
à nobre missão da Santa Casa.

Além das festas de Natal nos 
seus diversos equipamentos 
sociais, a instituição conta com 
outras iniciativas temáticas, 
nomeadamente a exposição de 
presépios “Memórias de um 
Nascimento” no Centro Inter-
pretativo de Memórias (até dia 
18 de janeiro 2020, de segunda-
-feira a sábado, das 14h às 18h); 
e a “Aldeia de Natal Tougui-
lândia” no Centro de Apoio e 
Reabilitação para Pessoas com 
De�ciência, em Touguinha (até 
6 de janeiro, por marcação).

O preço da água vai subir 
em Vila do Conde no pró-
ximo ano. A atualização do 
tarifário foi aprovado por 
maioria em reunião do exe-
cutivo. A Câmara anuncia 
que “o tarifário terá uma 
atualização de 0,6%” e faz 
saber que “corresponde ao 
aumento anual mais baixo 
de sempre da história da 
concessão, situando-se em 
valores perfeitamente ra-
zoáveis e dentro dos objeti-
vos que estiveram presentes 
no recente processo nego-
cial com a INDAQUA”. O 
aumento, explica a edilida-
de, “é já resultante da altera-
ção da fórmula de cálculo, 
que faz parte do Contrato 
de Concessão, e que foi re-
vista aquando do terceiro 
aditamento, �rmado entre 
a Câmara Municipal e a 
empresa concessionária”.

ÁGUA SOBE 
0,6% EM 2020

assembleia “comunicou que 
após renúncia de dezoito elei-
tos locais para a Assembleia 
de Freguesia de Mindelo, ca-
rece este órgão de condições 
de funcionamento por inexis-
tência do número legalmente 
necessário de membros em 
efetividade de funções”. As-
sim sendo, e de acordo com a 
lei, as eleições têm de ocorrer 
“num prazo nunca inferior 

a 40 e não superior a 60 dias 
a contar da data da respetiva 
marcação”, mas há que asse-
gurar o calendário diferente, 
para os partidos políticos que 
queiram constituír coligações 
para �ns eleitorais ou mesmo 
grupos de cidadãos formarem 
listas. Ou seja, justi�ca Jorge 
Botelho, tem de ser designa-
da uma data que “ assegure o 
exercício efetivo dos direitos, 

liberdades e garantias de par-
ticipação política, ainda que 
tal justi�que a desconsidera-
ção dos prazos �xados nos 
prazos”, isto conforme a po-
sição assumida pelo Tribunal 
Constitucional. Daí a opção 
por 16 de fevereiro, que agora 
será comunicada ao Ministro 
da Administração Interna e à 
Comissão Nacional de Elei-
ções.

A Câmara Municipal de Vila 
do Conde voltou a promover a 
Festa de Natal para os �lhos dos 
seus colaboradores. O evento 
decorreu no passado domingo, 
no Teatro Municipal, na pre-
sença da presidente Elisa Fer-
raz e membros do Executivo, 
que se juntaram aos colabora-

FESTAS NATALÍCIAS ANIMAM CRIANÇAS E JOVENS
dores do município e famílias.

O mesmo local acolheu uma 
Festa de Natal Solidária para 
as crianças e famílias morado-
ras no Parque Habitacional do 
Município, que decorreu com 
grande animação e alegria, in-
cluindo a projeção de um �lme 
de animação. 

ESTAS EMPRESAS DESEJAM-LHE UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
Pub.
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VILA DO CONDE

PRESIDENTE DA REPÚBLICA CONHECEU ESCOLA DE SUCESSO
O presidente da República foi efusivamente recebido e aplaudido, no passado dia 

5, por cerca de mil alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, na 
Junqueira, Vila do Conde. A  escola sede   tornou-se famosa porque, no ano letivo 
2018/2019, �cou classi�cada em segundo lugar no designado ranking do sucesso, 
que analisa a percentagem de alunos que acabaram o secundário sem chumbos e com 
positivas nos dois exames das disciplinas  trienais. O primeiro lugar pertence  a um 
colégio com contrato de associação, mas o top 15 é dominado por escolas do Estado, 
sendo que a escola situada na Junqueira surge então em segundo lugar. Daí a visita de 
Marcelo Rebelo de Sousa, que quis conhecer in loco aquele estabelecimento.

Era meio-dia e meia quando chegou o popular presidente dos afetos. Foi o delí-
rio. À espera do Presidente da República estava uma menina de cinco  anos, que nos 
cinco dedos da mão segurava um ramo de �ores. Marcelo  a todos cumprimentou, 
distribuiu abraços, sorrisos e beijos e tirou as inevitáveis sel�es, a sua imagem de 
marca. E houve vozes a�nadas à espera do chefe de Estado.O presidente da República  
sabia bem  ao que vinha, já que foi ele a ter esta iniciativa.

A Filipa, de 13 anos, não cabia em si de contente num momento que �cou para a 
história. Um presidente da República na Junqueira? Facto inédito, sublinharam al-
guns populares que se  acercaram da escola que recebia Marcelo calorosamente. O 
sub-diretor José Garcia explicou à nossa reportagem o segredo do sucesso escolar ob-
tido por uma escola tão especial que até tem um clube de robótica, que tem obra feita, 
como revelou o diretor José Henriques. À visita não faltou a presidente da Câmara 
Elisa Ferraz. Marcelo Rebelo de Sousa visitou praticamente todos cantos e recantos 
da escola e até almoçou na cantina com os alunos. Porque o estômago já apertava 
num dia bonito com sol...que há-de �car na memória dos mais novos, por causa da 
vinda do presidente Marcelo...

JOVEM VOLUNTÁRIO PREMIADO CONSECUTIVAMENTE
Ao ser pela segunda vez consecutiva distinguido com o galardão “Voluntário Universidade do Porto”, José Tiago Sousa 

conseguiu uma proeza inédita na história da Universidade do Porto. Ele já tinha sido reconhecido no ano letivo 2017/2018 
e agora foi distinguido relativamente a 2018/2019. A cerimónia teve lugar no passado dia 6. Entre outras �guras conheci-
das e prestigiadas, marcou presença o antigo presidente da República, Jorge Sampaio. O jovem vilacondense, da associação 
Solidarity Soul, integrou o intercâmbio europeu para a promoção da sustentabilidade em Turim, Itália, dedicando-se o à 
causa ambiental na Reserva Ornitológica de Mindelo.

Pub.
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EVENTOS

O 21º Encontro pela Paz co-
meçou, na passada quinta-feira, 
com a inauguração da expo-
sição “Educação pela Paz”, no 
Diana-Bar. A animar a plateia 
esteve a Dupla Maravilha, Fran-
cisco Cruz e Mara São Roque, 
numa atividade que contou com 
a participação de professores e 
alunos da Escola de Música. 

O evento prosseguiu no do-
mingo, no Pavilhão Municipal, 
com a Cerimónia pela Paz, 

POVEIROS ENCONTRAM A PAZ

Pub.

PÓVOA CELEBROU 
A PADROEIRA E 
NAVAIS FESTEJOU 
SANTA LUZIA 

Os dois últimos �m de se-
mana �caram marcados pela 
celebração das tradicionais 
festas da Imaculada Con-
ceição, padroeira da Póvoa 
de Varzim, e em honra de 
Santa Luzia, na freguesia de 
Navais. 

Centenas de pessoas as-
sociaram-se às cerimónias 
e atividades realizadas pelas 
duas comissões de festas.

O Cine-Teatro Garrett foi palco, na passada segunda-feira, do Musical “Como o Grinch Roubou o Natal”, interpretado pelas Classes de 
Conjunto de Iniciação em Música e Corais Curso Básico e pelo Ensemble Instrumental da Escola de Música da Póvoa de Varzim. 

TALENTO JUVENIL EVIDENCIADO NUM MUSICAL NATALÍCIO

que contou com as atuações da 
Dancebox e dos Blue & Whi-
te Strings Duet, um momento 
coreográ�co conjunto entre o 
MAPADI e as Escolas EB 2/3 e 
Secundárias do concelho.

Esta edição tem como tema 
“Educação é a base da Civili-
zação” e o próximo evento irá 
acontecer a 1 de janeiro às 16h, 
junto ao edifício do ISN. Aí, as 
�ores depositadas na Taça da 
Paz serão lançadas ao mar.
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CULTURA 

TRADICIONAIS CONCERTOS ABRILHANTAM ESTA ÉPOCA ESPECIAL

Em pleno mês de dezembro mantém-se a tradição dos eventos que são uma marca desta altura do ano tão especial. Por exemplo, na passada sexta-feira à noite, a Igreja 
Matriz da Póvoa de Varzim foi palco de um Concerto de Natal, promovido pela Escola de Música. Participaram neste espetáculo, as Classes de Conjunto da Escola de Mú-
sica da Póvoa de Varzim, dirigidas por António Costa, Rui Silva e Tiago Carriço: as Orquestras de Sopros, Cordas, Classes de Conjuntos Corais, o Coro Juvenil Pró-Música 
e a Ensemble Instrumental Pró-Música. Anteriormente, a Câmara Municipal também reuniu os coros das escolas da Póvoa de Varzim no Pavilhão Municipal. O evento ‘As 
Escolas Cantam o Natal’ contou com centenas de vozes de mais de uma dezena de grupos corais de estabelecimentos de ensino do concelho poveiro, que apresentaram um 
vasto reportório de músicas alusivas à época. O concerto foi organizado pela Associação Pró-Música da Póvoa de Varzim e decorreu no passado dia 5. 

Pub.

51º BOLETIM A DIVULGAR A PÓVOA
O Salão Nobre dos Paços do Concelho encheu, na pas-

sada quinta-feira, para o lançamento do nº 51 do Póvoa 
de Varzim – Boletim Cultural. A sessão de apresentação 
foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, Aires Pereira, e contou com interven-
ções do Vice-Presidente da autarquia, Luís Diamantino, 
e da diretora do Boletim Cultural, Conceição Nogueira.

A responsável destacou as duas imagens presentes na 
capa e contracapa, relacionadas com a Monarquia do 
Norte e I Guerra Mundial, os grandes temas presentes 
na publicação. De seguida, descreveu detalhadamente o 
Boletim Cultural, nomeadamente: o papel do herói po-
veiro Elísio da Nova; as efemérides militares seculares na 
Póvoa de Varzim; o desenvolvimento urbano da avenida 

marginal e a arquitetura habitacional entre 1914 e 1918; 
os projetos expositivos do Museu e da Biblioteca em tor-
no da Grande Guerra e dos poveiros que participaram 
no con�ito; o papel do colecionismo na preservação da 
memória da Guerra; a relação do poeta bracarense João 
Penha com a praia poveira; as memórias de poveiros da 
crise académica de Coimbra de 1969; os livros, a leitu-
ra e a censura no tempo da ditadura; as memórias e as 
criações tipográ�cas de Manuel Pereira da Silva; a rela-
ção do pintor Jaime Isidoro com a Póvoa de Varzim; o 
centenário do nascimento do Coronel Martins da Costa; 
a ligação da Lancha Poveira ao volanteiro de La Guardia; 
a inauguração do monumento a Santos Graça e o cente-
nário da Fábrica de Tapetes de Beiriz.

ESTAS EMPRESAS DESEJAM-LHE BOAS FESTAS
Pub.
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CULTURA 

PÓVOA PERDEU FIGURA ILUSTRE
José Maria da Cruz Pontes, professor catedrático jubilado de Filoso�a da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, faleceu aos 94 anos. Natural da Póvoa de Varzim, licenciou-se em Coimbra 
em Ciências Históricas e Filosó�cas(1956), já depois de preparação �losó�ca e teológica nos Semi-
nários de Braga. Doutorou-se com uma tese sobre Pedro Hispano Portucalense(Papa João XXI, o 
primeiro e único Pontí�ce Português), sendo especialista em Filoso�a Medieval. Com uma “notável 
obra” no âmbito do Instituto de Estudos Filosó�cos da FLUC, tem uma extensa bibliogra�a. Jubilado 
em 1995. É considerado um “expoente da �loso�a medieval”, porventura “o último grande erudito” 
da sua geração. Fonte académica e familiar destaca o rigor e análise que aplicou às suas obras, pratica-
mente “um trabalho de ourivesaria”. Intelectual “muito respeitado”, membro de sociedades académicas 
portuguesas e europeias, José Maria da Cruz Pontes percorreu o mundo a recolher informações para a 
sua obra ou a participar em seminários e simpósios internacionais.Ajudou a fundar a Universidade de 
Lourenço Marques, onde efectuou uma comissão de serviço nos Estudos Gerais (1965-1967) e dirigiu 
o respectivo Centro de Estudos Humanísticos.

Na terra Natal, Póvoa de Varzim, participava regularmente numa tertúlia cultural que juntava 
personalidades de distintas formações, como o cineasta Manoel de Oliveira, o Padre João Francisco 
Marques ou o poeta José Régio. Era casado e tinha três �lhas. O corpo esteve em câmara ardente na 
Capela da Universidade de Coimbra. O elogio fúnebre foi proferido por Mário Santiago de Carvalho, 
professor catedrático de Filoso�a da FLUC. O funeral realizou-se na passada segunda-feira, da capela 
da UC para o cemitério da Póvoa de Varzim, onde foi sepultado. A missa de sétimo dia será realizada 
na Igreja Matriz da Póvoa de Varzim, no próximo dia 21, sábado, pelas 19.00h.
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INTERNACIONAL 

O CKA Póvoa de Varzim 
participou pela primeira 
vez com uma comitivade 
11 karatecas na Youth Lea-
gue WKF que decorreu na 
cidade italianade Veneza. 
A competição reuniu 3200 
atletas de todo o mundo-
durante quatro dias. Des-
taque para a jovem Eva 
Flores, que chegou auma 
meia �nal e viu fugir o so-
nho de estar presente na 
�nal, tendoalcançado o 
quinto lugar. Os restantes 
atletas presentes foram Pe-
droRibeiro, Luciano Novo 
, David Dias, Aires Dias, 
Tomás Novo, LaraSilva, 
Diogo Gomes, Afonso 
Azevedo, Vasco Santos e 
Mário Silva.

CKA PÓVOA
EM ITÁLIA

MUSEU DA PÓVOA EM PROJETO 
CONJUNTO COM ITALIANOS E ESPANHÓIS

O Museu Municipal de Et-
nogra�a e História da Póvoa de 
Varzim esteve presente na pri-
meira reunião do Projeto Eu-

Pub.

ropeu Erasmus+ que decorreu 
em Parma, Itália. No projeto 
em questão estão envolvidos 
também parceiros de Espanha, 

POLÍTICO POVEIRO 
EM MISSÃO NA UCRÂNIA

André Tavares Moreira re-
presentou a JSD num evento 
da Juventude do Partido Popu-
lar Europeu realizado na Ucrâ-
nia. O deputado na Assembleia 
Municipal, eleito pelo PSD, 
participou numa iniciativa que 
decorreu em Kiev e juntou vá-
rias dezenas de participantes 
de 30 países europeus. Além de 
momentos de trabalho políti-
co, ligado à área da educação, 
o advogado teve oportunidade 
de contactar com alguns pro-
jetos e personalidades daquele 
país de leste.

constituindo-se um grupo de 
trabalho composto por 4 mu-
seus e 4 escolas. 

O objetivo passa pela iden-
ti�cação e estudo das referên-
cias culturais das comunidades 
de origem dos vários alunos, 
nomeadamente, os hábitos ali-
mentares, o traje, as técnicas 
tradicionais de trabalho, assim 
como os usos e costumes da 
vida quotidiana. Esta iniciativa 
tem a duração de dois anos e o 
segundo encontro terá lugar na 
Póvoa de Varzim em maio do 
próximo ano.

ESTUDANTES DE OUTROS PAÍSES DE VISITA À PÓVOA
Dezenas de jovens foram re-

cebidos, na manhã da passada 
terça-feira, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, no âmbito 
projeto ERASMUS + da Apo-
gesd e E4Sport+, projetos que 
visam a valorização do despor-
to nos seus diversos domínios.

Estes jovens estão a parti-

cipar na Blended Mobility do 
projeto E4Sport + e, ao longo 
dos dias que estarão na Pó-
voa de Varzim, vão partilhar 
e aprender maneiras diferen-
tes de ver o desporto e debater 
boas práticas de empreendedo-
rismo desportivo jovem.

O Vice-Presidente da Câma-

ra Municipal, Luís Diamanti-
no, também vereador do pe-
louro do desporto,  sublinhou 
a importância deste tipo de 
projetos de Erasmus, que ligam 
a Europa e tornam as pessoas 
que neles participam mais ri-
cas, por aprenderem a aceitar 
as diferenças de cada um. 
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NATAL DESPORTIVO 

EIS OS CAMPEÕES DE MAIS UM TORNEIO DE TÉNIS DE MESA
O Plano de Desenvolvimento do Ténis de Mesa continua em marcha e a mais 

recente prova foi o Torneio Aberto de Natal. Pelo Pavilhão Municipal passaram cen-
tenas de atletas de vários clubes com o intuito de chegarem ao lugar mais alto do 
pódios. Sagraram-se vencedores os seguibtes jogadores: os iniciados Letícia Graça 
(Leões da Lapa) e Alexandre Martins (Navais), os infantis Isa Braga (Regufe) e Ed-
gar Camarão (Mariadeira), os cadetes Ana Cruz (Regufe) e Leandro Rajão (Leões 
da Lapa), os juniores Beatriz Vilar (Navais) e Miguel Barbosa (Navais), os seniores 
Francisca Franco (Mariadeira) e Pedro Flores (Senhora do Ó). 

FESTA DO DESPORTO SÉNIOR COLOCOU PAVILHÃO MUNICIPAL AO RUBRO NO PASSADO DIA 13

Pub.



26 | 19 DEZEMBRO 2019 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

FUTEBOL 

A CRIATIVIDADE INDIVIDUAL ESPECÍFICA

comentador no programa
“Pontapé de Canto”,

às segundas-feiras depois das 
22h na Rádio Onda Viva

RUI RODRIGUES

Quando concebi uma ideia 
para a formação, percebi e iden-
ti�quei que existiam processos 
formativos de jovens futebolistas 
que erradamente formatavam os 
jogadores cortando a criativida-
de e a técnica individual natural 
ou trabalhada do atleta. A criati-
vidade individual desequilibra-
dora não existe no abstrato, ela 
só pode ser trabalhada no cole-
tivo com organização e compor-
tamentos posicionais especí�cos 
adequados. É errado pensar que 
só os médios e avançados acres-
centam qualidade individual es-
peci�ca a uma equipa, também 
os defesas a possuem e podem 
melhorar o rendimento coletivo 
através de uma melhor leitura-
do jogo e poder de antecipação 

dos lances no jogo. É tempo de 
perceberem e libertarem a cria-
tividade dos jovens futebolistas, 
a qualidade técnica individual-
pode e deve ser potenciada no 
coletivo como um fator que crie 
desequilíbrios e desorganização 
no adversário. Deixem o atleta 
ter prazer a jogar, não o inibam 
de ser criativo, imprevisível, feliz 
e apaixonado pelo jogo. A for-
mação de um futebolista é um 
processo sempre inacabado, po-
tenciem mais a evolução tática 
do atleta no coletivo, e acrescen-
tem mais espírito de sacrifício e 
humildade e aos atletas. 

Olhando para o empate do 
Varzim por 3-3 no Seixal fren-
te ao Ben�ca B, vi um jogo 
partido com duas equipas com 

ideias diferentes, uma mais a 
construir em posse, outra mais 
forte no ataque à profundidade. 
Um jogo com muitos erros po-
sicionais dos quais resultaram 
6 golos, melhor para os adeptos 
assistirem nem tanto para os 
treinadores analisarem. Faltou 
apenas ao Varzim fechar melhor 
os espaços entre linhas em orga-
nização defensiva para estancar 
a qualidade técnica e tática dos 
jovens médios do Ben�ca B. Em 
termos ofensivos destacar Leo-
nardo Ruiz com mais 2 golos e 
uma assistência para Lumeka 
no lance do 2º golo. A entrada 
de Cristophe como pivô defen-
sivo trouxe melhor qualidade e 
acerto nos passes curtos e lon-
gos, mas tornou a equipa mais 

Nos seniores, com 26 pontos em 10 jogos, lidera o Estela (ven-
ceu por 4x1 em Argivai). Nos juvenis continua um líder invicto 
com 32 pontos: Navais (ganhou 1x0 no reduto do Rates). Em in-
fantis, o invencível Rates soma já 32 pontos e vem de um empa-
te sem golos na receção ao perseguidor Navais. Finalmente, em 
escolinhas, segue no comando, com 28 pontos, o Leões da Lapa, 
que na última jornada goleou em Terroso por 6x1.

CAMPEONATO INTER-FREGUESIAS 
DA PÓVOA DE VARZIM

exposta após a perda pois Pedro 
Ferreira é mais forte nas com-
pensações e equilíbrios dinâmi-
cos defensivos que dá à equipa. 

O Rio Ave empatou 1-1 em 
casa do Portimonense fez uma 
excelente 1ª parte com Diego 
Lopes a criar e ligar a equipa nos 
processos ofensivos com grande 
precisão e acerto no passe. Na 
2ª parte o Rio Ave não conse-
guiu circular bola fruto de uma 
maior pressão alta dos algarvios 
que, com as entradas de Marlos 
e Tabata, melhoraram a sua qua-
lidade ofensiva e justi�caram o 
empate. A equipa não soube 
aproveitar e tirar partido da su-
perioridade numérica que teve 
após a expulsão de Henrique aos 
66 minutos.

Pub.

CAMPEONATO POPULAR 
DE VILA DO CONDE
(ESCALÃO SÉNIOR)
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VARZIM SPORT CLUB

LOBOS DO MAR DESPEDEM-SE DO ANO COM 
PASSAPORTE NA TAÇA E EM ALTA NO CAMPEONATO

O Varzim vai fechar o ano 
com motivos para sorrir. A car-
reira da equipa na II Liga tem 
sido uma surpresa positiva, 
nomeadamente depois de um 
começo algo tremido. Um dos 
grandes segredos acaba por ser 
a empatia crescente dos adep-
tos com o grupo de trabalho 
liderado por Paulo Alves, um 
técnico que tem sido modesto 
e agradecido, quer nos momen-
tos menos positivos como nos 
de grande exaltação. Os últi-
mos jogos acabam por re�etir 
este estado de espírito. 

VARZIM 2X1 ANADIA

Foi só no prolongamento que 
o Varzim conseguiu eliminar 
o Anadia da Taça de Portugal, 
num jogo marcado pela emo-
ção até ao derradeiro segundo. 
Fazendo jus ao favoritismo pe-
rante um adversário de esca-
lão inferior, os Lobos do Mar 
foram assumindo o controlo 
desde o apito inicial. Porém, o 
“calcanhar de Aquiles” dos po-
veiros voltava a ser a de�nição 
do último passe, ou até mesmo 
a indecisão na hora de �nali-
zar. O Anadia contrapunha a 
espaços, com algumas jogadas 
em ataque, sem contudo amea-
çar de forma vincada a baliza à 
guarda de Isma. O golo ia tar-
dando a aparecer, com tanta 
parcimónia dos atacantes alvi-
negros, Depois do intervalo, a 
toada manteve-se, embora com 
a equipa visitante a demonstrar 

algum atrevimento maior. Fi-
nalmente ao minuto 77, uma 
jogada perfeita de Lumeka pelo 
corredor esquerdo, permitiu 
a Leonardo Ruiz abrir o mar-
cador. Uma vantagem que se 
justi�cava, mas que não seria 
su�ciente como se comprovou. 
Mesmo reduzido a 10 jogado-
res, o Anadia não desistiu e viu 
coroado o esforço coletivo no 
derradeiro lance do jogo. Um 
livre com todos os jogadores 
dentro da área, que acabou por 
resultar no empate, obrigando 
a um prolongamento que já 
ninguém esperava. Frustrados 
e desiludidos, tanto jogadores 
como adeptos, pouco espera-
ram para voltar a sorrir. Aos 
97m e também na sequência de 
um cruzamento, o recém en-
trado Baba Sow cabeceou para 
o fundo das redes, garantindo 
o passaporte para os quartos de 

Pub.

�nal da Taça de Portugal, feste-
jando com uma cambalhota. 

 PAULO ALVES

“Foi talvez dos jogos menos 
conseguidos da nossa equipa 
nos últimos tempos. Não que os 
jogadores não tenham se empe-
nhado, mas porque não conse-
guimos aproveitar  o que fomos 
construindo em situações de 
ataque. Estas equipas do Cam-
peonato de Portugal têm de-
monstrado bastante qualidade, 
e já equipas com ambições em 
vencer a Taça foram eliminadas 
nestes confrontos, e o Anadia 
provou isso mesmo. Não que 
nos tivesse criado demasiadas 
di�culdades, até porque fomos 
a equipa com mais oportuni-
dades, com mais posse de bola, 
mas num lance fortuito tudo 
podia acontecer, como aconte-

ceu no �nal. No entanto há que 
realçar a atitude dos nossos jo-
gadores , que não se deixaram 
abater e conseguiram a vitória 
que nos coloca na eliminatória 
seguinte. Quero aproveitar esta 
oportunidade para desejar a to-
dos os sócios e adeptos do Var-
zim, votos sinceros de Bom Na-
tal e um Bom Ano Novo. Agora 
é tempo merecido de algum 
descanso para voltarmos ainda 
mais fortes e com a vontade de 
dar ainda mais alegrias a quem 
gosta do Varzim”.

VARZIM 1X0 COVILHÃ

A vitória sobre os serranos 
acabou por ser justa, mas ao 
mesmo tempo comprovar que 
o Covilhã era um adversário 
que iria exigir muito dos co-
mandados de Paulo Alves. O 
técnico alvinegro não pôde 
contar com Christophe à última 
hora por estar com febre, tendo 
em Pedro Ferreira e Minhoca 
dois jogadores que alinharam 
limitados �sicamente. Apesar 
de todas as contrariedades, os 
Lobos do Mar conseguiram 
realizar um jogo que agradou 
à massa adepta, conseguindo 
o triunfo já perto do �nal do 
jogo. O britãnico Levi Lumeka 
voltou a ser herói ao apontar o 
golo da vitória ao minuto 88, a 
meias com um adversário, para 
gáudio de todos os varzinistas 
que marcaram presença num 
jogo disputado em condições 
climatéricas adversas. 

BENFICA B 3X3 VARZIM

A visita à Academia do Ben-
�ca no Seixal aconteceu ao �nal 
da tarde da passada sexta-feira 
e, mesmo assim, não impediu 
que a equipa estivesse apoiada 
por dezenas de adeptos, A di-
reção do clube tem providen-
ciado um autocarro quando 
a equipa joga fora e, para já, 
a iniciativa tem tido adesão. 
Um jogo que acaba com 6 go-
los é sempre um grande jogo 
de futebol. A igualdade acaba 
por não agradar tanto aos al-
vinegros, que na realidade fo-
ram mais fortes e poderiam ter 
conseguido a vitória. Contudo, 
os números é que mandam e 
mesmo com os alvinegros a es-
tarem em vantagem nas opor-
tunidades criadas, o certo é que 
pertenceram por duas vezes 
aos encarnados estar por cima 
do marcador, contra a corrente 
do jogo, mas a realidade é que 
os comandados de Paulo Alves 
desperdiçaram muito do que 
construíram. Lumeka e Leo-
nardo Ruiz, com 2 golos, fo-
ram os goleadores de serviço e 
ajudaram a amealhar mais um 
ponto que coloca o Varzim em 
terceiro lugar (à condição) com 
23 pontos somados em 14 par-
tidas. No último �m de semana 
deste mês quando se realizar a 
14ª jornada,tudo �cará acerta-
do. Mais que o lugar que ocupa, 
nesta fase o Varzim “respira” 
estabilidade e isso é o mais im-
portante. 

Bruno Torres foi homenageado pelo Varzim Sport Club. O 
jogador poveiro, que recentemente ajudou Portugal a sagrar-se 
campeão mundial de futebol de praia, recebeu uma distinção no 
intervalo do jogo com o Covilhã. Bruno Torres, que fez toda a 
formação desportiva no clube alvinegro, sublinhou a felicidade 
e a gratidão pelo gesto dos responsáveis varzinistas. A raça, am-
bição e determinação que são reconhecidas em Bruno Torres re-
sultaram numa temporada em que o atleta poveiro venceu tudo 
o que havia para vencer a nível de clubes e seleções.

HOMENAGEM A BRUNO TORRES CLUBE DESMENTE LIGA
O Varzim foi apontado como um dos clubes que não apre-

sentaram os comprovativos do cumprimento das obrigações 
salariais de setembro a novembro. O prazo terminou na segun-
da-feira e a falha foi divulgada pela Liga, tendo os faltosos duas 
semanas para entregarem os documentos, sob pena de serem 
castigados com a perda de pontos. O Varzim já reagiu: “todos os 
compromissos se encontram em dia, tendo sido remetido para 
o órgão competente a devida certi�cação legal das contas e com-
provada a sua receção”
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MODALIDADES

Horácio Gonçalves, ex-
-treinador do Varzim e 
que se radicou na Póvoa há 
muitas décadas - onde tem 
uma família numerosa e 
muitos amigos - assegurou 
a uma jornada do � nal a 
conquista do campeonato 
de Moçambique, depois da 
sua equipa, o Costa do Sol 
ter vencido a União Des-
portiva do Songo por 4-2. 
A obtenção do “Moçambo-
la” mereceu mensagens de 
regozijo de diversas entida-
des entre as quais a Federa-
ção Portuguesa de Futebol 
cujo presidente Fernando 
Gomes, depois de felicitar 
o técnico escreveu:”Numa 
prova muito competitiva, 
Horácio Gonçalves con-
seguiu, de uma forma ine-
quívoca, a� rmar, fora de 
portas, o valor dos treina-
dores nacionais e do fute-
bol português”. O título já 
fugia ao Costa do Sol desde 
207, mas, na época transa-
ta, o treinador natural de 
Guimarães - a mulher e as 
� lhas são poveiras - já tinha 
conquistado a Taça e a Su-
pertaça de Moçambique.

HORÁCIO 
GONÇALVES É 
CAMPEÃO DE 
MOÇAMBIQUE Foi em Setúbal que a equi-

pa A do Clube Naval Povoen-
se/  Casa Favais venceu a pri-
meira e a segunda mão do 
Campeonato Nacional de Pes-
ca em Barco Fundeado. Sílvio 
Santos, Manuel Neves, Juan 
Pato e Miguel Silva foram os 
protagonistas de uma estreia 
auspiciosa e que deixa mais 
próximo o objetivo de voltar 

NAVAL POVOENSE 
EM GRANDE NA PESCA
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KARATECAS DE CLUBES DA PÓVOA CONQUISTAM PÓDIOS

O Campeonato Nacional 
de Cadetes, Juniores e sub 21 
realizado em Portimão rendeu 
alguns pódios ao karatecas de 
clubes da Póvoa. O CKA Pó-
voa de Varzim participou com 
15 atletas. Destaque para um 
trio de cadetes medalhados 
em kumite: Afonso Azeve-
do sagrou-se bi-campeão nos 
-52Kg, Guilherme Lopes tam-
bém conquistou o título nos 

BINO MAÇÃES ASSUME EQUIPA SÉNIOR
Há um jovem treinador natural da Póvoa de Varzim que como técnico passou pela formação do 

FC do Porto (saiu em 2017) e que agora vai assumir o primeiro desa� o à frente de uma equipa sénior. 
Bino (Manuel Albino Morim Maçães), com 46 anos, vinculou-se ao Vitória SC, de Guimarães, por 
duas épocas e meia, e vai assumir a equipa B dos vimaranenses, sucedendo a Alex Costa. A estreia 
com o Guimarães está marcada para o próximo domingo, em Bragança, num jogo relativo à 14.ª 
jornada do Campeonato de Portugal.

a conquistar o título nacional. 
A formação poveira está no 
primeiro lugar da geral e a ter-
ceira prova está prevista para 
Peniche. A equipa B do Naval 
encontra-se na sexta posição 
da geral, entre 14 concorren-
tes, graças às prestações de Joel 
Ribeiro, Abílio Dias, Pedro 
Ferreira e Pedro Silva.

+70 kg e Aires Dias � cou na 
terceira posição nos -57Kg. 
Pela primeira vez realizou-se 
também o Campeonato Nacio-

nal de Karate Demonstração e 
o CKA conseguiu o título de 
vice-campeão com os atletas 
Duarte Brás, Nuno Sá, Vasco 

Santos, Gonçalo Ribas e Mário 
Silva. Pela UPK, destaque para 
o cadete Ricardo Lopes, que foi 
terceiro em kata.
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JÓIAS - OURO - PRATAS - RELÓGIOS
www.mateusjoalheiro.com

.

Loja: Rua 31 de janeiro, 64 / Ofi cina: Rua da Lapa, 47 
Póvoa de Varzim

Telefone: 252298160 
mail: mateusjoalheiro@mateusjoalheiro.com

PEQUINET
RUE ROYALE
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ATLETISMO

UM MILHAR  DE JOVENS NO CORTA-MATO ESCOLAR

FERNANDO SERRÃO E PEDRO PONTES SOBEM AO PÓDIO
Dois dos vencedores do Desa� o Picos do Açor são atletas locais. O poveiro Pedro Pontes (foto 

à esquerda) venceu a prova de 10k com o tempo de 58m39s. A vilacondense Ester Alves venceu a 
corrida de 18k com a marca de 2h05m33s. A competição de trail decorreu na região de Arganil na 
Serra do Açor no passado � m de semana.

Já Fernando Serrão (foto à direita) � cou perto da vitória no Grande Prémio de Natal que decorreu 
no domingo nas ruas de Lisboa.O atleta poveiro, que representa o Sporting, terminou a prova de 
10 quilómetros na segunda posição com o tempo de 29m39s, apenas mais dois segundos do que o 
vencedor. No lado feminino merece realce o triunfo da conceituada JéssicaAugusto, que há vários 
anos reside e treina na Póvoa de Varzim. 

O Corta-Mato escolar con-
celhio, realizado no Parque 
da Cidade, na passada quar-
ta-feira, foi bastante concor-
rido. Realizada no âmbito do 
Projeto Escola da Minha Vida, 
com o intuito de promover a 
confraternização e o convívio 
entre os mais novos, a prova 
disputou-se nos escalões de 
juniores, juvenis, iniciados, in-
fantis B e infantis A, em mas-
culinos e femininos, e contou 
com participantes das Escolas 
Secundárias Rocha Peixoto 
e Eça de Queirós, Colégio de 
Amorim, Escolas E.B. 2/3 Dr. 
Flávio Gonçalves, Cego do 
Maio, Beiriz, Aver-o-Mar, Ra-
tes e Mapadi.
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ANDEBOL / FUTSAL

O Póvoa Andebol tem vindo 
a cimentar raízes no mundo 
andebolístico com as apostas 
dos últimos anos. Tendo como 
montra uma equipa sénior que 
está bem encaminhada para 
chegar à 1ª divisão, o trabalho 
de base não foi esquecido, e hoje 
já são vários os casos de atletas 
a verem reconhecidas as suas 
competências. Na seleção dis-
trital de iniciados da Associação 
do Porto, Vasco Teixeira e Vasco 
Lima foram convocados para 
um Torneio em Lamego, onde 
realizaram dois jogos. Uma der-
rota por 32x25 com a AABraga 

 ATLETAS DO PÓVOA EM DESTAQUE

Pub.

Depois de uma 1ª volta algo 
frustrante, muito devido prin-
cipalmente aos resultados con-
seguidos, a equipa sénior femi-
nina do Póvoa Futsal, parece ter 
encontrado o rumo para chegar 
a bom porto. Colocada num 
inconfortável último lugar da 
classi�cação, as pupilas orien-
tadas por Rui Casanova, rece-
beram e venceram a sua congé-
nere de Chaves por 3-2. Como 
o resultado indica, acabou por 
ser um confronto emotivo, com 
a incerteza no marcador a per-
durar até ao apito �nal. Não que 
as poveiras não merecessem até 

POVEIRAS ENCONTRAM O CAMINHO DOS PONTOS
um resultado mais dilatado, só 
que as �avienses nunca deixa-
ram de lutar por melhor sorte. 
Com esta vitória, as poveiras 
ultrapassaram de uma assenta-
da dois adversários, e viajaram 
até Pena�el na semana seguinte 
mais moralizadas. Moralizada e 
também goleadora está Elisabe-
te Faria, que depois de bisar con-
tra as �avienses, voltou a marcar 
contra o Águias de Santa Marta. 
E, foi no pavilhão Desportivo 
de Novelas ( Pena�el), que mais 
uma vez, as poveiras estiveram 
na frente do marcador, mas vol-
taram a não conseguir manter a 

e uma vitória por 38x19 sobre 
a AAViseu/Guarda. No clube, 
ambos têm sido importantes, 
tendo na época passada ajudado 
a vencer o Encontro Nacional 
em Portimão, sendo esta época 
um dos grandes objetivos a re-
petir. Nos escalões de Juniores 
e Seniores B, João Cardoso e 
Carlos Moreira, são pedras fun-
damentais no xadrez do técnico 
Gabriel Pinto, que esta semana 
festejou uma dupla jornada vito-
riosa. No escalão sénior, os po-
veiros foram a Fafe vencer por 
33x28, estando agora no 3º lu-
gar da classi�cação. No escalão 

júnior, a vitória sobre o Santana 
por 30-19, garantiu o 2º lugar 
num campeonato em que o ob-
jetivo é subir de divisão. “ Hoje 
podemos falar num futuro riso-
nho para o Póvoa Andebol, por-
que na nossa Formação já temos 
jogadores com qualidade para 
seguir os passos do Carlos e do 
Cardoso. Nos dois projetos que 
abracei, estou muito con�ante 
de conseguir atingir os objetivos 
traçados. Os rapazes têm sido 
inexcedíveis  no empenho, tan-
to nos treinos como nos jogos, 
com alguns a realizarem os 60m 
em cada jogo.”

Sílvia Alves já iniciou o seu 
nono mandato à frente da As-
sociação Desportiva Cultu-
ral e Recreativa de Caxinas e 
Poça da Barca. Segundo uma 
informação enviada à Rádio 
Onda Viva pela coletividade 
vila-condense, só houve uma 

9º MANDATO DE SÍLVIA ALVES NO CAXINAS  

vantagem, consentindo o empa-
te logo no começo da 2ª parte. 
Uma mal que como a�rmou o 
técnico poveiro “ tem vindo a 

lista que se apresentou a sufrá-
gio e para além de Sílvia Alves 
foi reeleita “a maioria dos di-
rectores do mandado anterior” 
e veri�cou-se a entrada de Al-
bano Silva, Henrique Silva e 
Josué Martins.Há outras caras 
novas, mas no Conselho Fis-

cal: Andreia So�a Santos como 
presidente e Álvaro Oliveira, no 
cargo de secretário. Os órgãos 
sociais eleitos na sexta-feira, 
dia seis, vão manter-se em fun-
ções durante dois anos.

penalizar a equipa, que não con-
segue chegar ao �m dos jogos a 
vencer, embora consiga vanta-
gens em muitos. A nossa equipa 

é muito jovem, com meninas 
que gostam e sacri�cam-se pelo 
clube, contra adversárias que 
são praticamente pro�ssionais.”.
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A equipa sénior de basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa, viajou até ao Algarve para defrontar o líder Imortal. Um adversário que con�rmou todo o favoritismo 
ao vencer por 90-53. A fraca prestação dos comandados do professor José Ricardo nos dois períodos da 1ª parte, acabou por ditar o resultado mais dilatado ( pela nega-
tiva) dos poveiros nesta época. Contudo, há que perceber que os algarvios apostaram num plantel com jogadores de grande experiência na Liga, e claramente na subida 
de divisão. À chegada à Póvoa, o técnico poveiro assumiu que” apesar de tudo penso que a nossa equipa podia fazer mais, comprometendo muito do que se passou na 1ª 
parte, onde demonstramos muito nervosismo. No entanto, muito do nosso demérito deve-se a um adversário que nos estudou e nos criou di�culdades, tanto em ataque 
como na defesa. Em nossa casa poderemos ser mais fortes e vencer o Imortal. Vamos continuar a lutar pelo melhor lugar ( que neste momento é o segundo) para entrar 
nos play-o�s com vantagem. O próximo jogo será contra o Olhanense e teremos que voltar ao Algarve com aspirações legítimas para vencer um aniversário que não será 
fácil de bater.”

A equipa sénior feminina também não foi feliz nesta jornada, já que perdeu contra o Académico Futebol Clube por 67-52. O técnico Gonçalo Rainha tem tido bastan-
tes di�culdades em apresentar uma equipa mais competitiva, face às lesões e ao curto plantel que dispõe. 

POVEIROS SOFREM DERROTA PESADA  NO ALGARVE

INDIGNAÇÃO COM ARBITRAGEM NO VOLEIBOL
As equipas seniores de Vo-

leibol do Clube Desportivo 
da Póvoa foram o cartaz forte 
deste �m de semana, com os 
homens a jogar jornada dupla 
e a equipa feminina a derrotar 
sem grandes problemas a sua 
congénere do ADESP por 3 sets 
a 0. No sábado, a equipa mas-
culina também venceu o Mar-
tingança por 3x0, um rival que 
assim �cou mais longe dos po-
veiros que estão na 5ª posição. 
No domingo, e pela 3ª vez esta 
época, os comandados do pro-
fessor Edgar Silva jogavam con-
tra a AAEspinho, curiosamente 
tinha perdido a liderança para 
o Fiães no dia anterior. Coinci-
dência ou não, num jogo que se 
revelou intenso e emotivo, com 

os pontos a serem conquista-
dos, quer por uma ou outra 
equipa, o primeiro set pendeu 
para os poveiros por 27-25. 
Os espinhenses, que até então, 
já demonstravam bene�ciar 
de alguma permissividade da 
dupla de arbitragem, foram in-
tensi�cando a pressão nos ho-
mens do apito até conseguirem 
os seus objetivos. A igualdade 
no jogo aconteceu com um se-
gundo set que durou até ao 30-
32, e o resto do jogo foi mais 
do mesmo. Cartões amarelos 
e vermelhos, com a exaltação 
na bancada a chegar a níveis 
nunca vistos. O Voleibol �cou 
a perder, porque embora reco-
nhecendo a valia da equipa de 
Espinho, o Clube Desportivo 

da Póvoa foi bastante prejudi-
cado.

Depois da tempestade vem 
a bonança, e no jogo que en-

cerrou o domingo desportivo 
no pavilhão poveiro, a equipa 
feminina venceu o ADESP por 
3-0. Um jogo praticamente sem 

história, com as comandadas 
da professora Inês Marinho a 
evidenciarem ser bastante mais 
fortes.

A equipa sénior de hóquei 
em patins do Clube Desporti-
vo da Póvoa foi vencer o Paço 
d’Rei por 9-2, num jogo em 
que já vencia ao intervalo por 
4-0. Para acerto do calendário, 
os comandados de Ruben Fan-
gueiro viajaram até Gaia para 
con�rmarem o bom momento 
que atravessam. Apesar de um 
começo tremido, onde valeu a 

HÓQUEI ROLA PARA A LIDERANÇA
experiência e competência do 
guarda redes Telmo Fernandes, 
os poveiros embalaram para 
uma vitória expressiva depois 
do primeiro golo. Neste particu-
lar Miguel Castro destacou-se 
com um hat-trick, tendo Viti 
Oliveira bisado. Cristiano Fan-
gueiro, João Abreu, Rui Brito 
e Tiago Rocha completaram a 
lista dos marcadores. Com este 

triunfo, os poveiros fazem parte 
de um trio de perseguidores ao 
líder Lavra, com apenas 2 pon-
tos de diferença. No próximo 
domingo, recebem o Paredes 
e, em caso de vitória, desfazem 
este trio. Para o jogo da Taça de 
Portugal, os poveiros irão rece-
ber o Nafarros de Sintra, numa 
partida agendada para o dia 11 
de Janeiro do novo ano.

76º ANIVERSÁRIO DO CDP

Dia 26 Dezembro 

• 12h30 Hastear da Bandeira
• 18h00 Fotogra�a de família do CD Póvoa

• 18h30 – Entrega de Emblemas de Ouro e Prata; 
Prémios Atleta Ano; 

Cantar os Parabéns ao Clube
• 19h00 Missa em memória dos sócios falecidos na Igreja 

Paroquial S. José de Ribamar
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BREVEMENTE NA PÓVOA DE VARZIM

TAMPINHAS BENEFICIAM POVEIROS E VILACONDENSES
A LIPOR, que gere e trata 

os resíduos de municípios do 
Grande Porto, entre os quais 
os da Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde, entregou anteontem 
material e equipamento orto-
pédicos a 40 pessoas e entida-
des, culminando a 14.ª fase da 
Operação Tampinhas. 

Nesta foram recolhidas cer-
ca de 41 toneladas de plástico 

ADAPTAÇÃO DO 
PASSE SUB13 

A partir de manhã, dia 20, 
já vai ser possível adaptar 
os passes gratuitos para to-
dos os menores de 13 anos 
da Área Metropolitana do 
Porto. Isso vai permitir aos 
jovens viajar por todos os 
concelhos sem o limite a três 
zonas concêntricas como 
sucedeu até agora na rede 
da Metro do Porto e demais 
operadores com a rede An-
dante. A alteração vai poder 
ser consumada nos locais da 
empresa existentes nas suas 
lojas Andante, nos postos 
existentes nos municípios, 
nas máquinas de venda au-
tomática e nas bilheteiras da 
CP com essa possibilidade. 
O passe sub13 é uma assina-
tura anual para passageiros 
com idades entre os quatro 
e os 12 anos. O universo de 
bene�ciados pode chegar às 
170 mil crianças, segundo 
as contas do organismo que 
gere a bilhética, Transportes 
Intermodais do Porto (TIP).

PRÉMIO ENTREGUE ÀS CÂMARAS DA P.VARZIM, DE V. CONDE E AO MAPADI
O município da Póvoa e o 

Mapadi foram distinguidos com 
a Marca Entidade Empregadora 
Inclusiva – 2019 e na passada 
semana chegou a vez de recebe-
ram o respetivo galardão numa 
cerimónia, em Coimbra, que 
contou com a presença da verea-

dora da Coesão Social, Andrea 
Silva, e de António Ramalho, 
presidente do Mapadi. A presi-
dir à sessão esteve a Secretária 
de Estado da Inclusão das Pes-
soas com De�ciência, Ana So�a 
Antunes. Re�ra-se que o muni-
cípio de Vila do Conde também 

foi contemplado, sendo repre-
sentado pela presidente Elisa 
Ferraz. 

A marca é atribuída aos em-
pregadores que contribuam 
“para a implementação de um 
mercado de trabalho inclusivo e 
se distingam por práticas de re-

ferência nos seguintes domínios: 
recrutamento, desenvolvimento 
e progressão pro�ssional; ma-
nutenção e retoma do emprego; 
acessibilidades; serviço e relação 
com a comunidade.” No total, 
apenas 28 entre os 112 candi-
datos foram distinguidos. A ini-

entre janeiro e dezembro deste 
ano, o que permitiu uma recei-
ta de 21 mil 654 euros que foi 
transformada em artigos liga-
dos à saúde que vão melhorar 
a qualidade de vida de várias 
pessoas. Entre os bene�ciários 
estiveram instituições poveiras 
e vilacondenses, representadas 
por responsáveis das mesmas 
na cerimónia.

 Entretanto, já está aberta 
mais uma fase de candidaturas, 
estando todos os pormenores 
na página na Internet da em-
presa intermunicipal, presidida 
por Aires Pereira, e que é a en-
tidade responsável pela gestão, 
valorização e tratamento dos 
resíduos urbanos produzidos 
em Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Porto, Póvoa de 

ciativa é dinamizada pelo Ins-
tituto de Emprego e Formação 
Pro�ssional, em parceria com a 
Associação Portuguesa de Ética 
Empresarial, a Associação Por-
tuguesa de Gestão das Pessoas 
e o Conselho Empresarial para 
o Desenvolvimento Sustentável.

Varzim, Valongo e Vila do 
Conde. 

A operação Tampinhas tem 
envolvido a sociedade civil e, 
segundo os dados mais recen-
tes fornecidos pela Lipor, desde 
o arranque em 2006 já foram 
ajudadas mais de 564 entidades 
(individuais e coletivas) num 
investimento superor a 550 mil 
euros. 
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RÁDIO ONDA VIVA

O Agrupamento de Escolas 
de Aver-o-Mar está representa-
do em mais um projeto trans-
nacional, Together+ Erasmus, 
a decorrer de setembro de 2019 
a agosto de 2021, em parceria 
com outras escolas congéne-
res europeias, o Colégio Rural 
Agrupado Cerecedo (CRA Ce-
recedo), de León, Espanha, a 
Penllergaer Primary School, de 
Swansea, País de Gales, Reino 
Unido, o Liceul de Arte &quo-
t;Aurel Popp&quot;, de Satu 
Mare, Roménia, a Zakladni 
skola Pacov, da República Che-
ca e a St Mary’s National School, 
de Castle�nn, Donegal, Irlanda, 
país coordenador do projeto.

Este projeto visa promover 
a compreensão e aceitação de 
outras culturas, conhecen-
do outros jovens europeus. O 
envolvimento neste projeto 
melhorará a adaptabilidade e 
participação das crianças, in-
dependentemente das suas ca-
pacidades académicas, raça, re-
ligião, género ou origem social.

Na nossa sociedade em mu-
dança, este projeto aborda pro-
blemas tão atuais como o racis-
mo, a xenofobia e o preconceito 
e inclui atividades positivas que 
promovem o trabalho colabo-
rativo e a celebração das dife-

renças, ao mesmo tempo que 
se promove a valorização dos 
nossos ambientes naturais, pa-
trimónio e características cultu-
rais que nos tornam únicos.

Através deste projeto, pre-
tende-se ampliar horizontes e 
conhecimentos sobre o vasto 
continente em que vivemos, ex-
perimentar e respeitar a língua e 
a cultura uns dos outros e criar 
um entendimento de que faze-
mos parte do ambiente natural 
e, como tal, temos um dever de 
cuidá-lo e preservá-lo.

Espera-se que as crianças 
aprendam novas maneiras de se 
expressar, incentivando a cria-
tividade dos alunos envolvidos 

nas diferentes atividades do 
projeto, além de lhes oferecer a 
oportunidade de compartilhar 
informações com alunos de 
outros países. Este projeto pro-
move a comunicação e a cola-
boração com outras escolas eu-
ropeias para explorar as nossas 
diferentes culturas, recorrendo 
à utilização das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
para nos aproximar e romper 
as barreiras que ainda impedem 
um melhor conhecimento mú-
tuo dos europeus.

O impacto destas atividades 
repercutir-se-á nas comuni-
dades das escolas envolvidas, 
contribuindo para reforçar a 

consciência da rica diversidade 
cultural e linguística que com-
põe a Europa de hoje.

Este projeto ajudará os alunos 
a desenvolver a sua compreen-
são de uma ampla variedade de 
culturas, património e das suas 
semelhanças e diferenças com 
as suas, incentivando os alunos 
a tornarem-se mais tolerantes 
com os outros em casa e no ex-
terior, desenvolvendo-se como 
indivíduos que podem aprender 
uns com os outros e viver posi-
tivamente em diferença e diver-
sidade.

As atividades a implementar 
incluem trabalho de projeto so-
bre Património Cultural e Tra-
dições, versando cinco temas: 
Paisagens, Culinária, Jogos/
Desportos e Dança, Música e 
Artesanato, Contar Histórias. 
As trocas de tradições durante 
toda a duração do projeto for-
necerão uma visão alargada das 
escolas parceiras e envolverão 
alunos de todas as idades, com 
os ursinhos mascotes itineran-
tes para crianças pequenas e o 
trabalho do projeto na forma de 
páginas de blog/wiki, pósteres 
e folhetos para as crianças mais 
velhas.

As escolas envolvidas, de toda 
a Europa, utilizarão videocon-

ferência, blog/wiki, e-mail e 
outras formas de comunicação 
para se manterem próximas du-
rante a duração do projeto.

A mobilidade de alunos e as 
reuniões de trabalho de docen-
tes proporcionarão excelentes 
oportunidades de professores e 
alunos se encontrarem e parti-
lharem pessoalmente a sua cul-
tura com as escolas parceiras. 
Durante as mobilidades para 
alunos serão demonstradas as 
tradições de cada país, despor-
tos, danças e serão desenvolvi-
dos projetos colaborativos sim-
bólicos de artesanato em grupo. 
Durante as sessões de prepara-
ção de professores, serão imple-
mentadas atividades de projeto, 
juntamente com a observação 
das melhores práticas e o inter-
câmbio de ideias sobre os tópi-
cos do projeto.

O impacto deste projeto vai 
muito além das escolas e comu-
nidades diretamente envolvidas, 
já que as possibilidades de repli-
cação e promoção dos valores e 
perceções obtidas são imensas.

Conceição Costa; Fátima Mo-
rais; Ilídio Machado; Marta An-
tunes; Paula Santos; Susana Car-
reira; Teresa Teixeira

TODOS DIFERENTES, TODOS EUROPEUS

CORREIO DO LEITOR

Foi celebrado o Jantar So-
lidário do MLA, em parceria 
com a Fundação Portuguesa “A 
Comunidade Contra a Sida”, no 
Restaurante Garfo Torto, na ci-
dade de Vila do Conde.

Durante o animado evento 
foram oferecidas lembranças 
a todos os presentes e prendas 
especiais para a Lírio-mor Fi-
lomena Aguiar, Presidente da 
FPCCSida, Lírio-mor Abília  
Azevedo, Madrinha do projeto 
MLA “Raios de Sol”, Lírio-mor 

Ilda Cadilhe, Coordenadora da 
Campanha Solidária MLA “O 
Sorriso da Sara”, e Lírio-mor Su-
sana Oliveira, Coordenadora do 
projeto MLA “NO BLAH BLAH 
– Empreendedorismo, Lideran-
ça, Comunicação e Marketing”, 
desenvolvido em parceria com 
a Associação das Indústrias de 
Madeira e Mobiliário de Por-
tugal. Durante o jantar foram 
nomeadas mais três membros 
do MLA (designadas de “Lí-
rios”), para desempenharem o 

cargo de “Lírio-mor”, que têm 
como principal tarefa divulgar 
o MLA e promover iniciativas 
na região que representam. Para 
o concelho de Macedo de Cava-
leiros foi nomeada “Lírio-mor” 
Fátima Pedro, e para o concelho 
de Guimarães, Márcia Gigante 
e Alice Lemos. Atualmente são 
mais de 60 mulheres a desem-
penharem este cargo dentro da 
organização.

Foram muitas as entidades e 
parceiros institucionais presen-

tes, com destaque para o Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Vila do Conde, Isaac Braga, que 
também é membro do conselho 
consultivo “Raios de Sol” MLA 
&amp; FPCCSida.

Odete Costa, para além de 
fundadora e presidente do Mo-
vimento Lírio Azul é também 
Coordenadora Nacional da 
Luta Contra a Pobreza e Exclu-
são Social na Fundação Portu-
guesa “A Luta Contra a Sida”, 
desde 2017.

Solidariedade, Equidade, 
Empreendedorismo

O MLA é um movimento 
cívico de âmbito nacional, fun-
dado em 2014 por Odete Costa, 
no concelho da Póvoa de Var-
zim. Atualmente este movimen-
to cívico tem representação “Lí-
rio” em cerca de 36 concelhos 
do país, Angola e Brasil. Com 
vários prémios e distinções, o 
MLA é já uma referência nacio-
nal e internacional..

JANTAR DE NATAL SOLIDÁRIO DO MOVIMENTO LÍRIO AZUL
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DANIEL SÁ FERREIRA

SUBSÍDIOS E 
PROJECTOS 
SEM FUNDOS

JÚLIO ALVES

Acabei de ver uma placa que 
anunciava um projecto �nan-
ciado pela União Europeia em 
que pagavam a um hotel 50% 
de uma televisão... Sim o pro-
jecto pagava metade de uma 
TV a um hotel. Pior! Pagava 
metade de uma televisão por-
que a nova era maior que a an-
terior. E �nalmente pasmem-
-se, pagavam não menos que 5 
mil euros a fundo perdido um 
total de 10 mil...

Olhei mais para o lado e 
mais espantado �quei quando 
vi mais uma placa a anunciar 
mais dois mil e quinhentos eu-
ros a fundo perdido para pagar 
metade de um alarme.

Para não menos espanto meu 
reparo na última, mais uma pla-

1- 2019 termina com uma 
toada tão cinzenta como preo-
cupante. Os líderes mundiais 
reuniram-se em Madrid, sob a 
égide da ONU, para de�nir es-
tratégias comuns para enfrentar 
o desa�o existencial das altera-
ções climáticas provocadas pelo 
homem, mas, talvez por ausên-
cia de liderança, talvez por falta 
de apoio, legitimidade e cora-
gem políticas para explicar aos 
eleitorados nacionais o custo 
que terão as adaptações que te-
rão que ser feitas no seu modo 
de vida, talvez porque, no es-
pírito dos tempos, os egoísmos 
nacionais vão falando mais alto 
do que a evidência da coopera-
ção internacional que se impõe, 
a Cimeira de Madrid redundou 
num cobarde impasse.

2- Impasse que já não existe 
no Reino Unido. Boris Johnson 
ganhou a sua aposta. Depois de 
durante meses ter mantido viva 

a rebelião no Partido Conserva-
dor que impediu que o acordo 
negociado entre �eresa May e 
a União Europeia fosse aprova-
do, contribuindo decisivamente 
para a queda de May, conseguiu 
apresentar-se ao eleitorado 
como o homem que garantiria 
que o Brexit se resolvesse de 
vez- “Let’s get Brexit done”. O 
eleitorado presenteou-o com 
uma enorme maioria parla-
mentar, dando-lhe margem de 
manobra para negociar tran-
quilamente os diversos acor-
dos que serão necessários para 
regular as relações comerciais 
do Reino Unido com a União 
Europeia no pós-Brexit. 

3- O único senão da noite 
eleitoral de Boris Johnson terá 
sido o resultado na Escócia- o 
Partido Nacional Escocês ga-
nhou em 48 dos 59 círculos elei-
torais da Escócia, reavivando a 
reivindicação de um novo refe-

rendo sobre a independência. 
Um pouco como na Catalunha, 
começa a desenhar-se o cenário 
de um parlamento escocês do-
minado por nacionalistas que 
pretendem convocar um refe-
rendo sobre a independência, 
enfrentando uma maioria par-
lamentar e um governo britâ-
nicos igualmente nacionalistas, 
que em caso algum permitirão 
um referendo que coloque em 
causa a unidade nacional. Tem-
pos interessantes, no mau sen-
tido.

4- Portugal, que nos últimos 
anos foi um oásis de estabili-
dade política na Europa, e que 
parecia estar imune à escalada 
da extrema-direita, começa, no 
que diz respeito a este último 
aspecto, a seguir um caminho 
semelhante ao percorrido em 
outros países europeus. A en-
trada de André Ventura na As-
sembleia da República, o espaço 

mediático que tem vindo a con-
quistar, são apenas as primei-
ras fases de um processo que 
prosseguirá com a colonização 
do discurso da direita política 
e com a conquista de parte im-
portante do eleitorado que até 
aqui tem votado nos partidos 
de direita tradicionais- PSD e 
CDS. O CDS terá di�culdades 
em sobreviver, o PSD, qualquer 
que venha a ser o seu líder- mas 
particularmente se não for Rui 
Rio- em manter a sua identida-
de.  

5- É novamente Natal. A azá-
fama das compras de última 
hora, dos almoços e jantares 
de família, de amigos, de em-
presa, engole-nos. Acendem-se 
as lareiras e encomenda-se o 
bacalhau, reúnem-se os ingre-
dientes para fazer os doces para 
a consoada. E as ruas e as casas 
da Póvoa voltam-se a encher de 
gente conhecida. Feliz Natal!

ca, esta abaixo da segunda, ali a 
terceira placa denunciava a mó-
dica quantia de 17.000 euros �-
nanciados a fundo perdido para 
a aquisição de uma caldeira de 
biomassa que custava 34 mil.

Meus amigos, confesso que 
�quei revoltado, e ainda mais 
revoltado �quei porque vi 
isto... em Espanha. Mais, em 
Espanha num hotel da Estre-
madura e apesar de não ter 
reparado no alarme pude cons-
tatar que a TV subsidiada não 
poderia em tempo algum e em 
lugar nenhum do mundo ter 
custado mais que 500 euros.

Mas bem, lá estava ela e bem 
ao lado da anterior, para que 
não houvessem dúvidas que 
esta nova era maior que a an-

tiga... E como disse um amigo 
meu, ainda bem que não esta-
vam mais longe porque senão 
nem se reparava que eram di-
ferentes.

Já da cadeira de biomassa, 
os 34 mil euros de custo total 
parecem-me exagerados mas 
de todos os investimentos é, 
no meu ponto de vista, o único 
que merecia algum mérito.

Ou seja, só neste hotel a 
União Europeia pagou  7.500 
euros por uma televisão maior  
e um alarme novo e em Portu-
gal andam a discutir cortes nos 
apoios da UE.

A culpa não é do hotel e mui-
to menos dos espanhóis, a cul-
pa é dos nossos governantes e 
gestores dos fundos nomeados 

OPINIÃO

O TEMPO E OS 
(HOMENS)

por eles aqui em Portugal, que 
em vez de incentivar as candi-
daturas aos mesmos agem uni-
camente como cães de �la mais 
papistas que o papa cujo resul-
tado �nal acabava unicamente 
por ser a devolução dos fundos 
não alocados a Bruxelas.

Vejam o corte anunciado 
nas medidas agroambientais e 
os anos que se espera para ter 
qualquer candidatura aprova-
da ou pior, recusada, em Por-
tugal.

Escrevo isto tudo apenas 
para deixar �car esta questão 
aqui e para re�ectirem, a�nal 
quem está mal, o hotel espa-
nhol ou a forma como se tra-
tam os fundos comunitários 
em Portugal?

Pub.
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OPINIÃO

Se, como escreveu Gedeão, 
“Hoje é dia de ser bom /É dia 
de passar a mão pelo rosto das 
crianças…”;

…Mas se, segundo Ary dos 
Santos, “Natal é em Dezembro /   
Mas em Maio pode ser / Natal 
é  em Setembro/ É quando  um 
homem quiser”…, 

ou seja, se o Natal pode ser 
todos os dias, é todos os dias 
que deve ser Natal!

Não vou, portanto, falar aqui 
do Natal do dia propriamente 
dito, mas do outro – do tal que, 
desejavelmente, seria (e, como 
veremos, é, ainda que em pe-
quena escala) todos dias.

É que, no agitado mundo 
em vivemos, que tudo encena 
e comercializa, o tal Natal do 
dia propriamente dito tem 
grande visibilidade, enquan-
to o outro, o de todos os dias, 
passa despercebido – mas 
existe!

Vou citar algumas das situa-
ções (bem reais, bem concretas) 
em que o Natal (na plenitude 
dos seus valores: a humildade, 
a fraternidade, a solidarieda-
de) está presente entre nós, na 
nossa Póvoa, todos os dias do 
ano – e não apenas no tal dia 
propriamente dito, ou, vá lá, na 
sua quadra “festiva”.

Situação/contexto nº1:O 
Natal está diariamente pre-
sente na ação da Rede Social 
Concelhia, constituída por 
grande número de voluntários 
que, em instituições de muito 
diversa tipologia, todos os dias 
acompanham e apoiam quem 
precisa de ajuda (material e/ou 
moral), melhorando o presente 
e, sobretudo, gerando esperan-
ça no futuro.

Situação/contexto nº2: O 
Natal está diariamente pre-
sente nas entidades empre-
gadoras que têm práticas de 
gestão abertas e inclusivas 
relativamente às pessoas com 

de�ciência e incapacidade. 
São entidades que, por razões 
de ética empresarial, não dão 
grande visibilidade à sua pos-
tura. Mas o seu número, fe-
lizmente, é já signi�cativo, a 
avaliar pelo concurso (nacio-
nal) deste ano, o 2º (o 1º foi em 
2017, o próximo será em 2021 
– o concurso é bienal): apresen-
taram-se 112 concorrentes, en-
tre empresas, autarquias e enti-
dades da economia social, cujo 
histórico, nesta matéria, foi 
analisado, no tocante a práti-
cas de referência nos dois anos 
anteriores ao da candidatura, 
em 4 domínios: recrutamento, 
desenvolvimento e progressão 
pro�ssional; manutenção e re-
toma do emprego; acessibili-
dades; serviço e relação com a 
comunidade.

Da Póvoa concorrerem duas 

entidades: o Mapadi e a Câma-
ra Municipal. E a Câmara (que 
criou um Balcão para a Inclu-
são; que implementou o Plano 
Municipal da Igualdade e não 
Discriminação, e o Sistema 
Univox – Indução Magnéti-
ca para De�cientes Auditivos, 
além de outros projetos) – a 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, dizia, foi uma das 
28 entidades distinguidas 
com Marca “Entidade Empre-
gadora Inclusiva 2019”. Igual 
distinção recebeu, com inegá-
vel mérito, o Mapadi, situação 
que coloca a Póvoa no pódio do 
emprego inclusivo.

As distinções foram atribuí-
das após análise por uma co-
missão de peritos, que, além 
da avaliação documental, pro-
cedeu a visitas, veri�cando no 
local os aspetos mais relevantes 

para a avaliação. E estas dis-
tinções são tão mais relevantes 
quanto é certo (ver notícia no 
JN de 13 do corrente) que, en-
tre 2009 e 2018, as queixas por 
discriminação com base na de-
�ciência aumentaram, em Por-
tugal, 1.937%!

Situação/contexto nº3: O 
Natal está diariamente pre-
sente nas políticas efetivas de 
apoio às famílias, concretiza-
das pelas autarquias, que são, 
de facto, a base do nosso Es-
tado Social. Atuando em áreas 
tão diversas como o apoio à 
maternidade e à paternidade, 
nos serviços básicos (tarifa so-
cial da água, medicação, paga-
mento de renda de casa), nos 
transportes, na educação e na 
formação, na conciliação entre 
trabalho e família (para os seus 
funcionários), e noutras situa-
ções de fragilidade – atuando 
em todas estas frentes, os mu-
nicípios são, de facto, amigos 
das famílias.

Criado em 2008, o Observa-
tório que analisa estas políticas 
atribuiu ao município da Póvoa 
de Varzim, pelo 2º ano conse-
cutivo, o diploma de “Autar-
quia Familiarmente Respon-
sável”.

Situação/contexto nº4: O 
Natal está diariamente pre-
sente no coração de quantos 
(agricultores e não só) apoia-
ram a reconstrução da vacaria 
que um incêndio destruiu em 
Balasar, permitindo assim que 
o casal proprietário (e, particu-
larmente, os seus �lhos, estu-
dantes) pudessem continuar a 
sonhar com um futuro melhor.

Em todas estas situações fe-
z-se (faz-se) Natal. Todos os 
dias, como deve ser.

Feliz Natal! E um ótimo 
2020!

P.R.

UM PÉ NA TERRA, OUTRO NO MAR

NATAL TODOS 
OS DIAS NA 
PÓVOA DE VARZIM

 CRÓNICA

A Vereadora Andrea Silva (ao centro, com a bandeira de “Autarquia Familiar-
mente Responsável”) é, pelo que fica dito, a Mãe Natal da Póvoa de Varzim

Pub.
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No futebol alemão é o Leip-
zig (que defrontou o Ben� ca na 
Liga dos Campeões) que lidera 
o campeonato principal, numa 
luta que neste momento inclui 
pelo menos cinco equipas, sen-
do que o Bayern Munique, que 
ganhou os últimos sete cam-
peonatos, é o atual quinto clas-
si� cado, tendo já despedido o 
treinador Niko Kovac.

A chegar à tradicional pau-
sa de inverno, este campeona-
to está ao rubro e promete ser 
um dos focos do futebol mun-
dial para os próximos meses, 
acrescentando ainda o facto 
de estarem seis equipas alemãs 
nas competições europeias de 
clubes, sendo curiosamente o 
Bayer Leverkusen o próximo 
rival do FC Porto na Liga Eu-
ropa.

Para o Varzim os últimos 
quinze dias foram de tirar o 
fôlego.

Os varzinistas partiram para 
a 12.ª jornada a ter de enfren-
tar o Sporting Clube da Co-
vilhã onde saíram vitoriosos 
por 1-0.Ainda que os serranos 
tenham sido mais consistentes 
na primeira parte com um fu-
tebol mais ofensivo, o Varzim 
só despertou após o inico da 
segunda parte. A equipa da 
casa começou por dominar o 
jogo no entanto foi difícil rom-
per a defesa forasteira. Quando 
parecia que o empate era ine-
vitável, Lumeka volta a decidir, 
desta vez aos 88 minutos na 
sequência de livre. Esta ação 
decisiva � xou o 1-0 � nal.

A segunda deslocação da 
quinzena, dia 13, levou o Var-
zim até ao Seixal, desta vez 
para disputar a 13.ª jornada 

com o Ben� ca B. Os poveiros 
começaram o jogo a perder ao 
sofrer um golo aos 15 minutos 
mas rapidamente deram a re-
viravolta. Ruiz e Lumeka (24’ 
e 26’) levaram o Varzim para o 
intervalo a vencer. Na segunda 
parte, o Ben� ca B deu a vol-
ta ao jogo ao marcar por duas 
vezes (62’ e 71’), no entanto, o 
avançado varzinista Ruiz nem 
deu tempo aos festejos, bisou 
na partida fechando o resultado 
em 3-3 aos 73 minutos. Para o 
Varzim, o empate quebrou uma 
série de três vitórias consecuti-
vas, no entanto permitiu que os 
poveiros ascendessem ao tercei-
ro lugar.

Embora a competição seja 
outra, o Varzim garantiu na 
última terça-feira a passagem 
aos quartos-de-� nal da Taça de 
Portugal ao arrancar uma vi-
tória por 2-1 frente ao Anadia. 

O primeiro jogo de Leonel 
Messi pela equipa principaldo 
Barcelona foi na inauguração do 
Estádio do Dragão?

FRIEZA 
GERMÂNICA

SABIAS QUE ...

ATÉ AOS ÚLTIMOS MINUTOS

MESTRE TARANTINI Ricardo José Vaz Alves Mon-
teiro. Tarantini para os amigos. 

Um jogador à parte, um mí-
tico no nosso futebol não só 
pelo que faz dentro das quatro 
linhas, mas também fora delas! 

Um exemplo para qualquer 
jogador, qualquer desportista! 
Tara não é apenas jogador pro-
� ssional, é palestrante, escrito, 
mestre. 

É um apaixonado pelo futebol 

e por tudo aquilo que o envolve.
Tem um currículo vasto, não 

de títulos, mas de outras coisas 
tão ou mais importantes que 
isso! Possui no seu largo palma-
rés mais de 70 palestras, mais 
de 2500 exemplares do seu livro 
vendidos, 17 anos como joga-
dor pro� ssional, mais de 500 
jogos, duas licenciaturas, um 
mestrado e está a concluir um 
doutoramento em desporto, o 

Produto da formação do Rio Ave, Quim foi um jogador emblemático do clube no � nal dos anos 70 e 
início dos anos 80. Virtuoso e tecnicista, ocupava uma posição nevrálgica no terreno de jogo. Era um 
centrocampista que equilibrava e impulsionava a equipa, fomentando a circulação de bola. Depressa 
se destacou, contribuindo para alguns dos momentos mais marcantes da história do Rio Ave tais como 
a primeira participação na Primeira Divisão em 1979/80 ou a histórica caminhada rumo ao Jamor em 
1983/1984.

A con� rmação do seu talento levou-o até ao FC Porto e de azul e branco conquistou tudo. Em Por-
tugal, na Europa e no Mundo. Depois dos anos dourados de dragão ao peito, Quim “Vitorino”, como 
é conhecido, passou por Tirsense e Farense antes de regressar a “casa”, ao Rio Ave, para encerrar uma 
carreira recheada de títulos.

O médio, internacional português, foi considerado pelos adeptos como o melhor jogador de sempre 
do clube vilacondense. Campeão Europeu em 1987, elevou pelo seu jogo a caravela que o viu crescer 
e a sua jornada foi de vento em popa.

QUIM “VITORINO”

Jogo renhido com o Varzim a 
inaugurar o marcador aos 77 
minutos e o empate aos 95´ por 
Nadson. No prolongamento 

Curso de Treinador UEFA-A e 
ainda o prémio Ética no Des-
porto 2018. 

No passado � m-de-sema-
na completou o seu 300º jogo 
na Primeira Liga Portuguesa. 
Um símbolo do nosso cam-
peonato. Sem dúvida uma das 
personagens do nosso futebol 
e do nosso desporto. Por um 
futebol melhor! A tua causa, a 
nossa causa!

tudo � cou resolvido com o 2-1 
de Baba Sow. Com este resulta-
do o Varzim chega a uma fase 
que já não atingia há 13 anos.
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BITAITES

Bi - Como te descreves? 
BT - Sou uma pessoa simples, 

honesta e envergonhada mes-
mo que para muitos isso possa 
parecer estranho.

Bi - Data nascimento?
BT - 21 Abril 1980.

Bi - Signo, o que dizem do teu 
signo?

BT – Touro. Dizem que a 
principal caraterística é a deter-
minação.

Bi - Livro preferido?
BT - Não tenho nenhum livro 

preferido.

Bi - Filme preferido?
BT -  “O Gladiador”.

Bi - Cor favorita?
BT – Azul.

Bi - A tua música é?
BT – Brasileira.

BRUNO TORRES
Foi nas camadas jovens do Varzim, em 1987, que começou. Em 2006 aventurou-se no futebol de praia e deu logo nas vistas. Dsde 2007 até à atualidade 

traz as cores de Portugal ao peito a jogar pela seleção. É um guerreiro com raça e ambição, que detesta perder mais do que gosta de ganhar, mas que joga 
sempre lealmente mesmo que por vezes de uma forma mais viril. Tem alma de campeão, falamos de Bruno Torres.

Bi - Destino de eleição?
BT - Felizmente já viajei por 

todo o mundo mas há uma coi-
sa comum em todas essas oca-
siões: a vontade de voltar rapi-
damente à minha cidade.

Bi – Programa perfeito?
BT - Jantar sushi e a ida ao ci-

nema com a mulher.

Bi - Prato principal?
BT - Frango assado.

Bi - Sobremesa?
BT - Tarte de bolacha gelada.

Bi - Não resisto a? 
BT - Ao sorriso do meu �lho.

Bi - Um segredo ou uma 
curiosidade sobre ti?

BT – Cada vez mais acredito 
que tudo tem uma razão de ser 
e que tudo o que vivemos já es-
tava escrito mesmo que por ou-
tras palavras.

300 g de açúcar
200 g de amêndoa em pó

50 g de farinha
10 Ovos

Margarina para untar
Papel vegetal

INGREDIENTES
TRONCO DE NATAL

Bi - Um amigo é ?
BT- Aquele que realmente 

nos apoia, principalmente nos 
maus momentos, que procura 
compreender-nos sempre, mas 
também é o primeiro a cha-
mar-nos à atenção e a corrigir, 
aquele que mesmo sem falar 
nos diz tudo o que é preciso.

Bi - Quem é o teu herói (real 
ou �cção)?

BT - Os meus heróis são os 
meus pais.

Bi - Um desejo ou meta a 
cumprir?

BT - Ser exemplo, ser feliz e 
cuidar da minha família.

Bi - O que é que ainda está 
para vir?

BT - Mais do mesmo, se Deus 
quiser, pois em cada momento 
o caminho será sempre somen-
te um e será percorrido com a 
mesma vontade e determinação 
de sempre.

Preparação:    
1.Para preparar este tronco de natal, comece pelo creme: Leve um tacho ao lume com o açúcar, o leite e as natas mexendo de vez em quando até 

ferver. Retire do lume, junte o chocolate previamente picado e a manteiga e mexa até que o chocolate �que totalmente dissolvido. Reserve. 
2.Forre dois tabuleiros com papel vegetal e unte-os com margarina. Ligue o forno a 180 graus. 
3.Numa tigela grande, bata as claras em castelo �rme com o açúcar, junte as gemas, mexa, adicione a farinha peneirada com a amêndoa em pó e 

envolva cuidadosamente até �car sem grumos. 
4.Coloque 1/3 da massa num tabuleiro e a restante noutro tabuleiro. Leve os dois tabuleiros ao forno, o que tem menos massa aproximadamente 

12 minutos e o que tem mais massa cerca de 17 minutos ou até que �quem cozidas e douradinhas.
5.Retire do forno, desenforme, barre ambos com um pouco do creme ainda morno de modo a �car uma camada muito �na e enrole com a ajuda 

de um pano. Deixe arrefecer, apare a torta maior e corte a mais pequena. Disponha as metades da torta pequena de lado de modo a fazer o tronco 
(como vê na foto), barre tudo com o resto do creme e sirva enfeitado com decorações natalícias.

Pub.

PARA O CREME: 400 g de chocolate em barra, 50 g de açúcar, 
2 dl de natas, 0,5 dl de leite, 1 colher de sopa de  manteiga
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HORÓSCOPO

Amor: Esta quinzena vai sentir alguma instabilidade 
no que toca à cumplicidade da sua relação e poderão 
cultivar uma atitude menos positiva. Evite os ciúmes, 
e procure transformar o seu mal-estar num momento 
de prazer.

Financeiro: A fase é de uma postura bastante ativa 
no que toca a situações de publicitar ou expandir os 
seus projetos. É um momento favorável para negócios 
de clientela.

Saúde: Tendência a alguma instabilidade emocional

Amor: Será muito positiva para as relações du-
radouras, devendo os leoninos evitar impor a sua 
vontade, no entanto o seu par irá sentir-se bas-
tante acolhido e protegido com as suas atitudes. 

Financeiro: Poderão surgir situações bastan-
te positivas principalmente para o futuro no que 
respeita à expansão e a propostas para novos 
projetos. Para alguns, a rotina trará um sucesso 
que poderá no futuro traduzir-se numa promoção.

Saúde: Quinzena positiva, mas cuidado com os 
excessos alimentares.

Amor: Deverá estar atento à sua forma de estar e à 
forma de lidar com as reações da pessoa que ama. As 
relações antigas que se mantêm apenas por comodismo 
tendem a finalizar de forma repentina. Os solteiros deve-
rão ter cuidado e não iniciarem grandes projetos.

Financeiro: Poderá sentir uma evolução positiva so-
bretudo a nível financeiro devido a ganhos extra e repen-
tinos. Deverá ter cuidado com situações legais de multas 
ou falta de comprimento de prazos.

Saúde: Tendência a viroses.

Amor: Fase que será bastante descontraída. Os 
geminianos estarão com as suas características de 
alegria e boa disposição em alta e poderão ter necessi-
dade de conviver mais do que o normal. Mantenha-se 
focado nos objetivos que decidiu para o seu relacio-
namento.

Financeiro: O período é muito favorável principal-
mente no que toca a novos inícios e projetos. Esta fase 
pede recomeços e que abandone ideias que já estão 
ultrapassadas. Momento de cautela em investimentos. 

Saúde: Positiva com tendência a dores de pés.

Amor: Quinzena bastante positiva para convívios e também 
para estabelecer um diálogo muito favorável com o seu par. Po-
derá através dessa conversa esclarecer dúvidas e manter as-
sim a sua vontade no caminho certo, sem se impor demasiado. 

Financeiro: A fase é muito positiva para angariar mais clien-
tes ou para que as sua tarefas sejam cumpridas de forma cor-
reta e com sabedoria. Favorável para aprimorar ou aumentar 
alguns conhecimentos a nível profissional. Momento positivo 
para desenvolver um curso.

Saúde: Tendência a alguns excessos nas horas de trabalho.

Amor: Período que lhe trará paz, tranquilidade nas re-
lações mais antigas, mas pouca cumplicidade sobretudo 
a nível de envolvimento físico. Para os solteiros sentirão 
um momento de aproximação ou de conquista demasia-
do demorado e com alguma necessidade de acelerar os 
acontecimentos. Deverão esperar pelo momento certo.

Financeiro: Existirão momentos muito positivo e es-
tarão sobretudo bastante protegidos relativamente a 
situações de enganos ou de falhas que possam vir a 
acontecer. Sentirá também ansiedade em atingir alguns 
objetivos que já tinha determinado para si.

Saúde: Tendência para a ansiedade.

Amor: Quinzena bastante positiva principalmente 
para os solteiros que poderão assim conhecer al-
guém bastante importante e com muita influência na 
sua vida amorosa para o futuro. Os comprometidos, 
poderão contar com muita cumplicidade e envolvên-
cia na relação.

Financeiro: Será uma fase bastante positiva para 
ser ajudado e para dar ajuda a quem precisa. Poderá 
também investir mais e concretizar alguns desejos 
antigos.

Saúde: Bastante positiva e com muita vitalidade.

Amor: Fase com tendência a sentir-se mais isolado 
e com pouca vontade de partilhar as suas emoções 
com a pessoa que ama. Para os solteiros não é mo-
mento para conquistas. Deverá assim refletir em qual 
será o melhor caminho para o seu futuro amoroso.

Financeiro: Poderá aumentar a sua capacidade 
no que toca a conhecimentos específicos e em par-
ticular a conhecimentos que o levarão a progredir na 
sua carreira ou na sua empresa. Ganhos pequenos 
e lentos.

Saúde: Tendência a dores de ossos.

Amor: Tendência para muita atração física, 
quer para os solteiros, quer para os comprometi-
dos. O magnetismo favorecerá estes nativos que 
se sentirão mais sensuais e sedutores durante 
esta quinzena.

Financeiro: Fase bastante positiva sobretudo 
para ultrapassar questões que ultimamente lhe 
têm trazido preocupações e que lhe mostrará o 
melhor caminho para contornar todos os obstá-
culos necessários a concretizar as suas metas. 

Saúde: Tendência a alguma tensão nervosa.

Amor: Tendência a sentir algumas dúvidas em 
relação a projetos que tem vindo a discutir e pla-
near com a pessoa que ama. Poderá também sen-
tir necessidade de ajudar alguém próximo ou um 
familiar.

Financeiro: Fase de muitas escolhas no que 
toca a projetos ou a decisões a tomar no seu tra-
balho e nas suas tarefas. Poderá também ser-lhe 
oferecido um ganho suplementar a nível financeiro.

Saúde: Dores de joelhos.

Amor: Esta fase será bastante positiva para con-
seguir ajustar todas situações que lhe tenham tra-
zido preocupações, quer a nível da relação, quer a 
nível familiar. Momento oportuno para projetar algo 
importante na sua vida amorosa.

Financeiro: Poderá sentir que o seu caminho 
está no rumo certo. Sentirá proteção e apoio nas 
suas ideias e nos seus projetos. Momento favorável 
a nível financeiro.

Saúde: Momento positivo. Deverá beber mais 
água.

Amor: Fase com mudança nas suas rotinas e 
renovação em alguns padrões na relação com o 
seu par. Poderá sentir necessidade de encarar as 
mudanças de forma mais tranquila e deverá fazê-lo 
com apoio da pessoa que ama. 

Financeiro: Período de mudança que de mo-
mento lhe trará algum receio, mas que se mostrará 
muito positiva no futuro. Também poderá aproveitar 
para modificar alguns padrões que lhe trazem mau 
estar.

Saúde: Tendência a alergias de pele.

OBRIGADO!
O campeão mundial de fute-

bol de praia, Bruno Torres, este-
ve nos nossos estúdios da Rádio 
Onda Viva a gravar uma edição 
do Pontapé de Canto na compa-
nhia do pai José Torres. 

Também os dirigentes de as-
sociação Capela Marta amavel-
mente se deslocaram às nossas 
instalações para oferecerem o 
livro/CD que recentemente foi 
lançado.

 RÁDIO ONDA VIVA
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ANEDOTAS NATALÍCIAS 
Telefona um alentejano para a esquadra da policia e diz:
- Estouuuu… é da polícia?
- É sim, em que posso ajudá-lo? – responde do outro lado o polícia.
E o alentejano:
- Queria fazer quexa do mê vizinho Maneli. Ele esconde droga dentro dos troncos da madeira
para a larera.
E o polícia:
- Tomámos nota. Muito obrigado por nos ter avisado.
No dia seguinte os agentes da polícia estavam em casa do Manel. Procuraram o sítio onde ele
guardava a lenha e, usando machados, abriram ao meio todos os toros que lá havia, mas não
encontraram droga nenhuma. Praguejaram e foram-se embora.
Logo de seguida toca o telefone em casa do Manel:
- Oh  Maneli, já aí foram os tipos da polícia?
E o Manel:
- Já.
E o outro alentejano:
- E racharam-te a lenha toda?
Responde o Manel:
- Sim…
E �naliza o alentejano todo contente:
- Então Feliz Natal, amigo! Este foi o mê presente deste ano. 

Diz o Joãozinho para a mãe:
- Mãezinha, mãezinha, eu já sei quem é o Pai Natal!
A mãe:
- Sabes?! Então quem é o Pai Natal?
Responde o Joãozinho:
- Sei! Esta noite de Natal, estive acordado de propósito à espera dele! A certa altura, ouvi passos e vi que, a�nal, 

era o paizinho que trazia os embrulhos das prendas… Depois, Só não percebi foi uma coisa!
A mãe:
- O quê, �lho?
E diz o Joãozinho:
- Porque é que o paizinho entrou no quarto da empregada e �cou lá muito tempo… 

Uma loira furiosa com o que recebeu de prendas de Natal, decide telefonar ao Pai Natal:
- Bom dia, quero falar com o Pai Natal!
Responde o simpático velhote do outro lado:
- É o próprio.
Diz a loira:
- Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?!

  
Assine e Receba em Casa! 
25€ /ano para Portugal 50€ /ano para o estrangeiro 
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Preencha e envie para Apartado 60, Praça dos Combatentes 15 - 4490-439 Póvoa de Varzim 
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22 dez, domingo
Concerto Natal: Coral Ensaio 
&  Quarteto Verazin
Local: Igreja S. P. Rates
Horário:16h30

PP Atletismo - 4ª jornada
Local: Junto campo jogos 
Estela
Horário: 09h30

Convívio de Natal 
Gabinete A. Social Estela
Local: Escola Teso
Horário:14h30

Delicía da Rabanada
Concurso
Local: Posto Turismo PVZ
Horário:16h00

Concerto de Gala
Banda Musical PVZ
Local: cine-teatro Garrett
Horário:18h00

ÚLTIMAS

VARZIM ANGARIOU 63 MIL EUROS  JUNTO DE EMPRESÁRIOS

Pub.

 

19 dez, quinta
Hora do conto e atelier
Hoje é Natal! De José Vaz
Local: Diana-Bar
Horário:10h30

Construção de coroas de 
Natal - Atelier
Local: Biblioteca VCD
Horário: 15h00

Frozen
Filme infantil
Local:cine-teatro Garrett
Horário:10h30 e 14h30

Last Christmas
Cinema
Local: Teatro Municipal VCD
Horário:21h30

Vitalina Varela
Cinema Octopus
Local: cine-teatro Garret
Horário:21h45

20 dez, sexta
A magia da árvore
Atelier
Local: Biblioteca PVZ
Horário: 10h30

Carta ao pai Natal
Escrita criativa
Local: Biblioteca VCD
Horário:15h00

Branca de Neve
Espetáculo
Local:Praça do Almada
Horário:18h00

Concerto Natal Profilar 
Local:Salão Paroquial 
Caxinas
Horário:21h30

A Fábrica
Teatro solidário por Pathos
(repete sáb, 21)
Local: Auditório PVZ
Horário:22h00

P

A Câmara Municipal da 
Póvoa aprovou, na passada 
terça-feira, o nome de Justi-
no Novais de Matos Pereira, 
ex-mesário da Santa Casa de 
Misericórdia, para Provedor 
do Idoso, �gura que irá fazer 
a ponte entre o município e as 
necessidades, anseios e proble-
mas da população sénior bem 
como de instituições que lidem 
com a terceira idade. O presi-
dente da Aires Pereira entende 
que Justino Pereira “é a pessoa 
certa para o cargo, dada sua ex-

JUSTINO PEREIRA SERÁ O PROVEDOR DO IDOSO

O Varzim organizou, na 
passada terça-feira, no Casi-
no, mais um jantar de recolha 
de fundos tendo “reunido um 
vasto leque de empresários do 
concelho da Póvoa e de cidades 
vizinhas”, adianta o clube atra-
vés do sítio o�cial de informa-
ção. Foram angariados 63.560 
euros, segundo revelou Edgar 
Pinho, que evidenciou “o espí-
rito de união que se vive no seio 
varzinista e o respeito recu-

21 dez, sábado
Concerto Natal
Capela Marta
Local: Mercado Municipal
Horário: 10h30

#hashtagnatal
Teatro, Companhia Certa
Local: Espaço D’Mente
Horário:17h00

Peter Pan
Espetáculo
Local:Praça do Almada
Horário:18h00

Concerto Natal: Coral Ensaio 
&  Quarteto Verazin 
Local: Igreja S. José Ribamar
Horário:21h30

Deixa a vida exprimir-se sem 
disfarce - Casca de noz
Local:Auditório VCD
Horário:21h30

perado pelo Clube nestes dois 
meses”, dando como o exemplo 
a entrada de 313 novos sócios. 
O presidente da direção reve-
lou ainda que  “foi conseguido 
um acordo de pagamento fa-
seado da dívida à FAMENC, no 
âmbito do processo ‘Estádio” e 
“dirigindo-se, particularmen-
te, ao representante do Grupo 
ELEVO, também presente, com 
palavras de con�ança: ‘A gente 
da Póvoa honra compromissos’. 

O presidente da Câmara, 
Aires Pereira, manifestou a ga-
rantia do apoio do município 
ao Varzim e endereçou “âni-
mo” aos dirigentes que, “em 
circunstâncias particularmente 
difíceis”, estão a procurar “tra-
zer o clube para o seu prestígio 
e credibilidade”. “O Varzim tem 
de ser um projeto da Póvoa in-
teira e todos têm que fazer par-
te deste projeto à sua medida”, 
salientou o autarca.

periência” neste âmbito. O elei-
to entra em funções já a partir 
de janeiro. Qualquer pessoa 
ou instituição poderá entrar 
diretamente em contacto com 
o provedor, que depois enca-
minhará os assuntos e questões 
para a Câmara. Os vereadores 
do PS votaram a favor, mas Mi-
guel Fernandes entende que a 
�gura do provedor “menoriza” 
o idoso, acrescentando que pre-
feria que fosse crido um prove-
dor do munícipe, por ser “mais 
abrangente”. 
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