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PROJETO DE MILHÕES EM AGUÇADOURA

MORTE TRÁGICA

DRAGAGENS COMEÇAM

MERCADO DAS CAXINAS EM OBRAS

VARZIM VENCE FINALMENTE 

TORRES ACUMULA FEITOS

AQUEDUTO VAI SER REQUALIFICADO

MULTAS RENDEM MEIO MILHÃO
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ESPOSENDE

45 ANOS DA FRICON
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PÓVOA ANDEBOL VITORIOSO E AMBICIOSO
PÁGINA 22

MIGUEL MARQUES DISTINGUIDO
PÁGINA 7

DEBATES AUTÁRQUICOS NA RÁDIO
PÁGINAS 26 E 27

LUCAS LOPES LEVA BANDEIRA AO MUNDIAL
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PÁGINAS 28 E 29
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POPULAÇÃO ESCOLHE 
NO DOMINGO OS 
PRÓXIMOS AUTARCAS

BENJAMIM 
PEREIRA (PSD)

LUÍS 
PEIXOTO (PS)

PAULO 
MARTINS (CHEGA)

PÁGINA 3

ISABEL 
NOVAIS (CDU) 

PÓVOA DE VARZIM

VILA DO CONDE

JOSÉ 
CARVALHO (CDS)
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ELEIÇÕES

POVEIROS E VILACONDENSES VOTAM 
NO PRÓXIMO DOMINGO
PELA CONTINUIDADE OU PELA MUDANÇA

É já no próximo domingo, 
dia 26 de setembro, que os 
poveiros e os vilacondenses 
são chamados a eleger os no-

vos órgãos autárquicos para 
os respetivos concelhos. No 
que diz respeito às Câmaras 
Municipais, são 8 as candi-

daturas na Póvoa de Var-
zim e 9 em Vila do Conde, 
havendo grande expetativa 
para perceber como a popu-

lação vai julgar os últimos 
quatro anos de mandato 
dos recandidatos e avaliar 
as propostas das forças que 

estiveram na oposição e que 
tentaram nos últimos me-
ses conquistar a confi ança 
dos eleitores. A votação de-
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VITOR COSTA (PS)

PEDRO SOARES (PSD)

ELISA FERRAZ (NAU)

RUI SAAVEDRA (IL)

JOÃO PAULO ALVES (PAN)

ARTUR BONFIM (CDS)

ANTÓNIO 
LOURO 
(BE)

HUGO REI AMORIM (CDU)

LUIS VILELA (CHEGA)
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ELEIÇÕES

Algarve
Gran Canária

Madeira
Açores

Pub

corre entre as 8h e as 20h. 

VILA DO CONDE 

Em Vila do conde (fo-
tos à esquerda) são nove 
as candidaturas: Vítor 
Costa (PS), Pedro Soa-
res (PSD), Elisa Ferraz 
(NAU),  Rui Saavedra 
(IL), Artur Bonfim (CDS), 
Luís Vilela (Chega), An-
tónio Louro Miguel (BE), 
Hugo Amorim (CDU) e 
João Paulo Alves (PAN).

PÓVOA DE VARZIM

Na Póvoa de Varzim 
(imagens à direita os can-
didatos à presidência da 
autarquia são Aires Perei-
ra (PSD), João Trocado 
(PS), Artur Castelo Bran-
co (CDS), Jorge Machado 
(CDU), Filipa Afonseca 
(BE), Ricardo Zamith 
(IL), Sónia Vieira (Che-
ga) e Diana Vianez (PAN). 

DEBATES NA ROV

Tal como sucedeu para 
as juntas de freguesia (ver 
páginas 26 e 27), numa 
missão de verdadeiro ser-
viço público, a Rádio Onda 
Viva decidiu promover de-
bates com os candidatos 
às Câmaras e Assembleias 
Municipais. A emissão da 
troca de argumentos en-
tre os cabeças de lista co-
meçou ontem, prossegue 
hoje e termina amanhã, 
sempre nos mesmos horá-
rios (21h e 23h), seguin-
do esta ordem: Póvoa de 
Varzim, Vila do Conde e 
Esposende. Os debates es-
tão todos disponíveis na 
secção Ouvintes-Podcast 
do site da ROV na internet.

AIRES 
PEREIRA 
(PSD)

JOÃO TROCADO (PS)

ARTUR CASTELO 
BRANCO (CDS)

JORGE 
MACHADO 
(CDU)

FILIPA 
AFONSECA 
(BE)

DIANA 
VIANEZ 
(PAN)

RICARDO ZAMITH (IL)

SÓNIA 
VIEIRA 
(CHEGA)
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MUNICÍPIO

VEREADORES DO PS FAZEM BALANÇO DO MANDATO
A terminar o mandato, 

Miguel Fernandes e José 
Milhazes decidiram fazer 
um balanço da aatividade 
no executivo.

“Os Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista para 
o mandato de 2017 a 2021, 
da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, que ago-
ra termina, pretendem com 
esta declaração dar a conhe-
cer aos Poveiros e aos eleito-
res que votaram no Partido 
Socialista, o seu contributo 
no Executivo Municipal 
durante estes 4 anos, que 
assentaram em duas pre-
missas fundamentais: 1º 
– Respeitar a vontade dos 
eleitores da Póvoa de Var-
zim; 2º - Contribuir, dentro 
do possível, para que algu-
mas das suas propostas pu-
dessem vir a ser acolhidas 
pelo Executivo Municipal.

Não pretendemos ser 
exaustivos, ao descrever a 
nossa atuação, enquanto 
vereadores sem pelouro, no 
Executivo municipal, mas 
podemos dizer que nas de-
clarações de voto do princi-
pal instrumento do Muni-
cípio (Grandes Opções do 
Plano e Orçamento), estão 
manifestadas as nossas con-
cordâncias e discordâncias 
com o Executivo do PSD 
(assim queiram os interes-
sados ler as atas de aprova-
ção das GOPO).

Há, entre muitas outras, 
uma situação que não que-
remos deixar de referir, des-
de já, o permanente diálogo 
e por vezes a aceitação das 
nossas propostas pelo Exe-
cutivo Municipal. E para 
isso, contribuiu de forma 
decisiva o discurso de toma-
da de posse do Presidente da 
Câmara eleito, Engº. Aires 
Pereira, ao dizer que “con-
tava com a colaboração de 
todos os Poveiros para uma 
Póvoa melhor”. Não podía-
mos ficar indiferentes a este 
tom de diálogo, e por isso 

aceitamos um lugar na Ad-
ministração da Varzim Lazer 
(cargo não remunerado), e 
um permanente e constante 
diálogo com o PSD em to-
das as grandes decisões que 
foram tomadas durante este 
mandato. Certamente que 
teríamos outras prioridades, 
mas não somos nós, vereado-
res do Partido Socialista, que 
temos que convencer o Engº. 
Aires Pereira e a seu execu-
tivo, da bondade das nossas 
propostas e projetos, mas sim 
os Poveiros, que no ato de vo-
tar manifestam as suas esco-
lhas, tendo sido bem claras, 
no mandato que agora termi-
na. A nós, enquanto eleitos 
pelo Partido Socialista, temos 
que respeitar essa escolha e 
contribuir para a melhoria 
da vida dos nossos concida-
dãos, e não procurar quezí-
lias estéreis e sem proveito 
para os nossos munícipes. 
Foi isso que tentamos fazer 
e sentimos orgulho do nosso 
trabalho, que agora termina. 
Podíamos aqui enumerar o 
nosso contributo para muitas 
questões que foram aprova-
das (de resto sufragadas em 
Assembleia Municipal por 
quase todos os partidos), as-
sim como algumas das pro-
postas que fizemos e que não 
foram aceites pelos Executivo 
Municipal, como:

a) – A abertu-
ra da Marginal Norte; 
  b) - O prolongamento do 
Metro até Laúndos;

c) – A criação de uma bol-
sa de terrenos que permitisse 
ao Município acolher empre-
sas de valor acrescentado.

Mas também não esque-
cemos que outras foram bem 
acolhidas pelo executivo, 
como:

d) – A baixa das taxas so-
bre resíduos e saneamento:

e) – A colocação de postos 
de carregamento para auto-
móveis elétricos;

f) – A internalização de 
serviços como a limpeza ur-

bana, que eram e em alguns 
casos ainda são, entregues 
a privados, embora exista 
vontade do Município de 
internalizar esses serviços. 
Outras faziam parte do nos-
so programa eleitoral como: 
  g) – A continuação da Via 
B para Norte e ligação para 
Navais; Aguçadoura e Estela 
(em execução).

h) – A ligação da ro-
tunda do Minipreço para 
a Zona Industrial de 
Amorim (em execução). 
 i) – A transformação do edi-
fício da Tourada num Pavi-
lhão Multiusos.

E também, não por cul-
pa do executivo Municipal, 
mas por imposição da APA 
(Agência Portuguesa do Am-
biente), a Talassoterapia um 
projeto que teve a aprova-
ção de todo o executivo, mas 
não foi aprovada pala APA, 
o que lamentamos, pois en-
tendemos que seria um pro-
jeto de valor acrescentado 
para o concelho, permitindo 
não só um turismo sazonal, 
mas durante todo o ano. 
Servimos com lealdade e res-

peito as nossas funções (em-
bora limitadas), durante este 
mandato difícil, fruto de uma 
pandemia que praticamente 
limitou em dois anos o ciclo 
de quatro anos. Também sen-
timos as dificuldades da ação 
camarária, nomeadamente 
a falta de mão-de-obra qua-
lificada para os projetos em 
curso.

Não pensamos que somos 
os únicos a querer o bem-es-
tar dos nossos concidadãos. 
Mas também verificamos a 
preocupação do Executivo do 
PSD de retirar bandeiras à 
“oposição”, como o bem-estar 
animal, a habitação, a redu-
ção das taxas de resíduos e 
saneamento.

Como nota final, a questão 
do Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim/Vila do Conde. 
Foi um projeto que mobili-
zou toda a comunidade po-
veira, salvo raras exceções, 
sempre houve o empenho 
da continuação dos servi-
ços assistenciais hospitalares 
nos dos concelhos, e deve ser 
salientado que o executivo 
camarário ao disponibilizar 

as instalações do antigo 
quartel e alocar a quantia 
de 600.000€ no Orçamen-
to, deu um contributo de-
cisivo para a manutenção 
e melhoria do Centro Hos-
pitalar.

Nunca nos sentimos 
“oposição” no sentido do 
termo, mas sim parte inte-
grante de um projeto que 
tentamos servir o melhor 
possível, sempre respeitan-
do a escolha eleitoral dos 
Poveiros. Não esquecemos 
o contributo, fruto de uma 
colaboração e diálogo com 
o PSD, de dois elementos 
do PS na Assembleia Mu-
nicipal (Miguel Pinto e 
Edgar Torrão), para o Pla-
no Estratégico para a Pó-
voa 2020-2030. Sentimo-
-nos muito honrados por 
termos (PS) participado 
na elaboração desse docu-
mento importante para o 
Concelho, pois acima dos 
partidos está a Póvoa de 
Varzim.

Sentimos o dever cum-
prido”

Pub
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MUNICÍPIO

CONSTRUTORA JÁ PAGOU QUASE MEIO MILHÃO 
DE EUROS POR ATRASO EM OBRA MUNICIPAL

A Câmara da Póvoa de 
Varzim revelou na passada 
semana que o Tribunal Ad-
ministrativo do Círculo do 
Porto decidiu definitivamen-
te e de modo favorável para 
autarquia o diferendo que 
levou à aplicação de multas 
pelo município à empresa 
Norcep. Recorde-se que a co-
brança destas multas foi pro-
vocada pelo incumprimento 
da construtora na execução 
da obra do Centro de Aten-
dimento Municipal,que foi 
inaugurado muito tempo 
depois do prazo inicialmente 
previsto. A edilidade subli-
nha que é agora reconheci-
da judicialmente a validade 
da cobrança de um total de 
578 mil euros em multas. 
Deste montante, a Câmara 
já conseguiu cobrar 490 mil 
euros, restando apenas cerca 
de 88 mil euros, sublinhou o 

presidente Aires Pereira.

AUTARQUIA EXERCE 
DIREITO DE 
PREFERÊNCIA PARA 
ADQUIRIR IMÓVEL

A Câmara da Póvoa de 
Varzim decidiu acionar o 
direito de preferência na 
aquisição de uma moradia 
classificada como imóvel de 
interesse patrimonial. O pre-
sidente Aires Pereira avança 
que a casa antiga, situada 
no bairro sul, face à EN 13, 
vai custar 275 mil euros aos 
cofres municipais. O local, 
revelou o edil, será futura-
mente transformado num 
pólo cultural que será dis-
ponibilizado à comunidade 
após a beneficiação que lá 
será feita. Esta aquisição me-
receu a aprovação unânime 
do executivo municipal. 

Pub

NOVO CONCURSO 
PARA EB1 DA GIESTEIRA

Vai custar 1 milhão e 750 
mil euros a conclusão das 

obras de ampliação e re-
qualificação da Escola EB1 
da Giesteira. A Câmara da 
Póvoa de Varzim aprovou 
a abertura de um concurso 

público para essa emprei-
tada na penúltima reunião 
do executivo municipal 
deste mandato, realizada 
no passado dia 14. Após a 
insolvência da empresa que 
estava a efetuar a primeira 
fase, o presidente Aires Pe-
reira revelou que este pro-
cedimento visa completar o 
que faltava e também a se-
gunda fase da intervenção. 
A autarquia   diz ter garan-
tido condições para que o 
estabelecimento de ensino 
pudesse reabrir para mais 
um ano letivo. Está prevista 
a construção de um salão 
polivalente com balneários 
de apoio, uma nova biblio-
teca e uma área de recreio 
coberto, privilegiando a en-
trada principal da Escola e 
fazendo a ligação exterior 
entre o edifício existente e o 
novo a construir.
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SOCIEDADE

INSTITUTO MARIA DA PAZ VARZIM TEM NOVA CASA 
NA ANTIGA ESCOLA EB1 DE NOVA SINTRA

A manhã do passado 
dia 10 ficou marcada pela 
apresentação das novas 
instalações do Instituto 
Maria da Paz Varzim. 

A entidade atualmente 
presidida por Joana Ro-
cha há muito desejava 
esta mudança e passa a 
funcionar na antiga Es-
cola de Nova Sintra, após 
muitos anos de relevante 
trabalho social realizado 
num emblemático edifício 
na Praça do Almada, mas 
que estava desajustado às 
atuais necessidades e apre-
sentava falta de condições. 

O investimento na re-
conversão do espaço ce-
dido pela autarquia ron-
dou os 100 mil euros e vai 
permitir manter as valên-
cias de Jardim de Infância 
e ATL.         

Pub
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SOCIEDADE

ECONOMISTA POVEIRO
MIGUEL MARQUES 
AGRACIADO COM A 
MEDALHA DA 
CRUZ DE SÃO JORGE

Um poveiro foi agraciado 
com a medalha da Cruz de 
São Jorge. A distinção foi 
concedida a Miguel Mar-
ques pelo Chefe do Estado-
-Maior-General das Forças 
Armada, o Almirante Antó-
nio Silva Ribeiro. 

A medalha militar foi 
imposta pelo Primeiro Mi-
nistro de Portugal, António 
Costa, no dia das Forças 

Depois de Paris, a Cami-
sola Poveira também fez 
uma incursão na Semana da 
Moda de Londres. A peça 
tradicional da Póvoa de Var-
zim esteve a ser promovi-
da pela Câmara Municipal 

“BOTA-ABAIXO” DA RÉPLICA DA 
LANCHA POVEIRA FOI HÁ 30 ANOS

A 15 de setembro passa-
ram três décadas do “bo-
ta-abaixo” da réplica em 
tamanho natural da Lan-
cha Poveira do Alto “Fé em 
Deus”, um símbolo local 
que tem promovido o nome 
da Póvoa de Varzim além-
-fronteiras. A data não pas-

sou despercebida à Bibliote-
ca Municipal Rocha Peixoto 
até porque foi um diretor já 
falecido, Manuel Lopes, o 
principal impulsionador da 
construção da embarcação, 
seguindo as normas e mo-
delo tradicionais O equipa-
mento cultural decidiu ex-

por a vela da lancha no átrio 
e uma mostra documental 
na sala de exposições. No 
mesmo espaço foi divulgada 
uma entrevista ao Mestre 
Agonia Areias, num registo 
em vídeo, um trabalho de 
José Peixoto com filmagem 
e edição de Rui Sousa.

CAMISOLA POVEIRA MOSTRA-SE NA SEMANA DA MODA DE LONDRES

Pub

LAVAR   -  SECAR  -  ENGOMAR

Praça do Almada 23 A - Póvoa de Varzim
(ENTRE A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS)

Lavandaria Self-Service

BREVEMENTE

Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde

TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

OP Automóveis, Lda

www.opautomoveis.com

facebook.com/opautomoveis

Qualidade e Confiança
desde 1990

Armadas, no passado 14 de 
setembro, numa cerimó-
nia realizada no Instituto 
Universitário Militar, em 
Lisboa. Miguel Marques foi 
galardoado por, enquanto 
civil e no âmbito técnico-
-profissional, revelar elevada 
competência, extraordinário 
desempenho e relevantes 
qualidades pessoais, contri-
buindo significativamente 

para a eficiência, prestígio e 
cumprimento da missão do 
Estado-Maior-General das 
Forças Armada. O reputado 
economista é especializa-
do em assuntos do mar e já 
percorreu dezenas de países 
em todo mundo graças a 
uma intensa atividade pro-
fissional que o levam a ser 
requisitado por prestigiadas 
entidades internacionais.

numa loja ‘pop-up’ da As-
sociação Nacional de Jovens 
Empresários.  A autarquia 
voltou a aproveitar o evento 
para promover lá fora o re-
conhecimento da Camisola 
Poveira, assim como esti-

mular a expansão comercial 
e internacional associada à 
mesma. Espera-se que esta 
iniciativa promovida pela 
ANJE possa alavancar a ex-
pansão da peça artesanal 
para novos mercados, anga-

riar clientes, abrir caminho a 
possíveis parcerias e aumen-
tar as vendas na plataforma 
online. Recorde-se que esta 
camisola feita de lã branca 
de fio grosso, decorada com 
motivos marítimos a ponto 

cruz, ganhou um interesse 
renovado este ano após uma 
polémica com a estilista nor-
te-americana Tory Burch, 
que criou um artigo muito 
semelhante e o promoveu 
como produção própria.
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ECONOMIA

PROJETO ENERGÉTICO DE MILHÕES VAI SER 
INSTALADO AO LARGO DE AGUÇADOURA

Há um projeto que visa 
instalar dois parques hí-
bridos offshore na Europa, 
um dos quais em Portugal, 
mais precisamente na fre-
guesia de Aguçadoura, na 
Póvoa do Varzim. 

De acordo com um co-
municado do Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnolo-
gia e Ciência, do Porto, o 
projeto EU-SCORES será 
financiado pelo programa 
de investigação e inovação 
Horizonte 2020,  no valor 
de 45 milhões de euros e 
visa contribuir para o ob-
jetivo da União Europeia 
de atingir zero emissões 
líquidas de gases de efeito 
estufa até 2050, graças ao 

elevado potencial dos siste-
mas solares, eólicos offshore 
e das ondas.

A estrutura a instalar  ao 
largo da costa aguçadouren-
se, a 5.5 quilómetros da cos-
ta, será um parque de con-
versores de energia das ondas 
de 1,2 megawats (MW) da 
empresa sueca CorPower 
Ocean, que irá permitir aos 
investigadores “obter dados 
científicos relevantes para 
análise, dada a proximidade 
ao parque eólico offshore” 
Windfloat Atlantic, em Via-
na do Castelo. O início dos 
testes no mar para extração 
de energia a partir das ondas 
está previsto para o início de 
2022 com a colocação do dis-
positivo dentro de água.

LACTOGAL VAI PAGAR MAIS AOS PRODUTORES DE LEITE
A Lactogal, unidade em-

presarial que junta a Agros, 
a Mimosa e a Gresso, anun-
ciou que vai aplicar já  a par-
tir de outubro, um aumento 
de 1,5 cêntimos no valor 
pago por litro às uniões coo-
perativas a quem compra, 
em exclusivo. A Lactogal, 
que tem a principal unida-
de localizada em Modivas 
Vila do Conde, justifica que 

o ambiente económico “tem 
afetado de forma bastante 
adversa a economia das ex-
plorações leiteiras em Portu-
gal”. O grupo entende que os 
operadores têm suportado 
um “elevado aumento” dos 
custos de exploração, apesar 
da diminuição de produtos 
lácteos em  Portugal. Nesse 
sentido, a Lactogal refere 
que vai continuar a fazer 

“um inequívoco esforço de 
valorização da produção lei-
teira”.

Entretanto, a Associação 
de Produtores de Leite de 
Produtores de Leite de Por-
tugal já reagiu e, em comu-
nicado, considerou positi-
vo o aumento do preço e o 
mesmo diz do acréscimo de 
um cêntimo anunciado pela 
Unileite para os associa-

dos dos Açores, a partir da 
mesma data: “São decisões 
no bom sentido, apesar de 
chegarem muito atrasados 
e serem insuficientes face 
ao aumento brutal do custo 
das rações que os produto-
res suportam desde o início 
de 2021 e face ao aumento 
do custo da eletricidade que 
começam agora a suportar”. 
Por isso a associação desafia 

os restantes compradores 
de leite a fazerem o mesmo 
para que a subida de rendi-
mento chegue a todo o setor. 
Isto tendo em vista o objeti-
vo de se alcançar “de forma 
progressiva mas rápida”, o 
aumento em 6 cêntimos no 
preço médio ao produtor 
em Portugal, valor necessá-
rio  para igualar a média da 
União Europeia.

Pub
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FREGUESIAS

600 MIL EUROS PARA RECUPERAR AQUEDUTO
A parte poveira do Aque-

duto de Santa Clara vai 
beneficiar de uma obra de 
reabilitação na sequência 
de um protocolo entre a 
autarquia e a Direção-Ge-
ral do Tesouro e Finanças, 
decorrente da aprovação da 
candidatura na área do Pa-
trimónio Cultural no âmbi-
to do Programa Operacio-
nal Regional NORTE 2020.

Na última reunião do 

executivo foi aprovada por 
unanimidade a abertura de 
um concurso público no 
valor de 600 mil euros para 
requalificar aquele patrimó-
nio, classificado como Mo-
numento Nacional e datado 
do século XVIII, que levava 
água de Terroso até ao Con-
vento em Vila do Conde.

O presidente Aires Perei-
ra assegura que a interven-
ção abrange uma extensão 

significativa, desde o limite 
do concelho, em Argivai, se-
guindo em direção a Beiriz. 
O objetivo é libertar o monu-
mento de algumas constru-
ções, fazer a recuperação dos 
arcos, procedendo à limpeza 
e colocação de iluminação a 
partir do solo, assim como 
à  recuperação da envolven-
te com a criação de áreas de 
lazer e descanso, com bancos 
públicos e espaços verdes.

GRUPO DE RATES QUER SER PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
O Grupo “Cantares do Li-

nho”, de Rates, está entre os 
16 grupos de matriz rural a 3 
ou mais vozes que integraram 
a inscrição na lista nacional 
do Património Cultural Ima-
terial de Portugal. A candida-
tura foi formalizada no pas-
sado dia 11 numa cerimónia 
que decorreu no Cine-Teatro 
de S. Pedro do Sul. Segundo 
a junta de freguesia, “este é o 
primeiro passo para a candi-

datura do Canto de Mulheres 
a Património da Humanida-
de”. A iniciativa foi levada a 
cabo pela Associação “Canto 
a Vozes” – Fala de Mulheres, 
que tem salvaguardado este 
património imaterial que vin-
cula as mulheres no combate 
à vulnerabilidade das comu-
nidades onde residem e que 
reforça a identidade local e 
desoculta o papel das mulhe-
res nos processos e práticas 

Pub

BEIRIZ JÁ CONTA 
COM CEMITÉRIO 
DUPLICADO

Na manhã do passado 
dia 10 foi dada a conhecer 
a ampliação do cemitério 
da freguesia de Beiriz, uma 
obra que foi coordenada 
pela Junta e financiada pelo 
Município. 

A empreitada custou cer-

ca de 330 mil euros e aumen-
tou a área do equipamento 
para mais do dobro da atual 
capacidade, passando a con-
tar com um novo acesso para 
pessoas  com mobilidade re-
duzida e ligações à parte an-
tiga.

culturais. No evento marca-
ram presença as cantadeiras 

ratenses que tão bem têm 
preservado uma importante 

componente do património 
daquela vila poveira.
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A Autoridade Maríti-
ma Nacional desenvolveu 
uma operação policial no 
passado dia 14 na orla cos-
teira da Póvoa de Varzim. 
Em detalhe, a AMN refere 
que agentes do Comando-
-local da  Polícia Marítima 
concretizaram uma “ação 
de fiscalização no mar di-
rigida à prática da pesca” 
e, como medida cautelar, 
apreenderam nove “palan-
gres” com um total de 1500 
metros - um quilómetro e 

meio - de comprimento. 
As artes de pesca “não se 

encontravam devidamente 
sinalizadas, nem identifi-
cadas”, mas numa delas” os 
polícias detetaram “a pre-
sença de algum pescado 
subdimensionado que, por 
ainda se encontrar vivo, foi 
devolvido ao seu habitat na-
tural”, conta a mesma fonte, 
que acrescenta terem sido 
elaborados “autos de notí-
cia” sobre as apreensões efe-
tuadas. 

OPERAÇÃO POLICIAL AO LARGO DA PÓVOA DE VARZIM

OCORRÊNCIAS 

QUEDA DE ÁRVORE CAUSA TRAGÉDIA EM VILA DO CONDE
Um homem morreu no 

passado sábado, numa zona 
florestal em Vila do Conde, 
por causa dos ferimentos 
causados por uma árvore 
de grande porte que lhe caiu 
em cima.  Os familiares do 
indivíduo, com cerca de 50 
anos, mencionaram às au-
toridades que a morte foi 

imediata após um eucalipto, 
com mais de 20 metros, ter 
caído e esmagado o corta-
dor. 

Os bombeiros e outros 
meios de socorro foram cha-
mados às 14h20 para acor-
rerem à situação numa zona 
florestal na freguesia de La-
bruge, na rua dos Fojos , mas 

já nada havia a fazer quan-
do lá chegaram. A GNR fi-
cou com a investigação das 
circunstâncias do sucedido. 
Uma equipa de psicólogos 
do INEM (Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica) 
prestou apoio aos familiares 
da vítima que ficaram em 
choque com a tragédia.

Por estes dias decorre 
mais uma campanha de 
apelo aos cuidados na es-
trada. Intitula-se “Zero 
Mortos na Estrada Todos os 
Dias” e insere-se na Sema-
na Europeia da Mobilidade, 
organizada pela Roadpol – 
European Roads Policing 
Network,  com o apoio da 
Comissão Europeia. 

Em Portugal é promovi-
da pela ANCIA – Associa-
ção Nacional de Centros de 

Inspeção Automóvel, que é 
presidida por um empresário 
da Póvoa de Varzim: Paulo 
Areal, da firma Dourasil, si-
tuada na Estela, que dá cara 
num dos vídeos numa inicia-
tiva que envolve 48 entidades 
públicas e privadas relacio-
nadas com a segurança rodo-
viária, num apelo à respon-
sabilidade que tem este ano 
como lema “É obrigatório 
escolher a vida”. Os  pedidos 
mais vincados aos conduto-

MAIS UM ALERTA PARA EVITAR AS MORTES NA ESTRADA
res são estes: respeitem os 
limites de velocidade, usem 
o cinto de segurança ou ca-
pacete, não consumam be-
bidas alcoólicas ou drogas 
e não usem o telemóvel ao 
volante. 

E atenção que, aler-
ta  Paulo Areal, no contexto 
pós-pandemia de retoma de 
circulação rodoviária, veri-
fica-se já um aumento em 
dois por cento dos acidentes 
rodoviários.

Pub
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NOVOS CASOS CONTINUAM A DESCER
O relatório de situação 

da Direção Geral da Saú-
de publicado na passada 
sexta-feira comprova mais 
uma descida nos valores da 
incidência cumulativa a 14 
dias de novos casos de Co-
vid-19 na Póvoa de Varzim 
e em Vila do Conde. O do-
cumento apresenta os da-

dos concelhios entre 2 e 15 
de setembro.

Desde o anterior boletim, 
o município poveiro baixou 
de 293 para 174 casos por 
cada 100 mil habitantes, ou 
seja, caiu de 185 para 110 
novos infetados reais nessas 
duas semanas. O concelho 
vilacondense diminuiu de 

225 para 141 casos por cada 
100 mil residentes no mes-
mo período, isto é, caiu de 
180 para 113 novos infeta-
dos reais. 

Refira-se ainda que os 
concelhos vizinhos apresen-
tam uma incidência de 156 
em Famalicão, 219 em Espo-
sende e 215 em Barcelos.

AÍ ESTÁ O ARRANQUE DAS DRAGAGENS NOS PORTOS
O início desta semana fi-

cou marcado pelo arranque 
da operação de dragagens a 
portos do Norte do País, num 
valor global de 4,1 milhões de 
euros, que já obteve luz ver-
de do Tribunal de Contas. A 
Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Servi-
ços Marítimos esclareceu que 
“os primeiros trabalhos di-
zem respeito à realização dos 
levantamentos de atualização 
dos dados de batimetria na 
Póvoa de Varzim, depois em 
Vila do Conde e, finalmente, 
em Esposende, no sentido 
de se conhecer o exato ponto 
de situação dos sedimentos 

nestes portos”. Depois de vis-
to o estado das coisas, vão ser 
colocadas no mar duas dragas 
– uma na barra esposendense 
e outra para trabalhar na zona 
dos portos poveiro e vilacon-
dense. É a primeira vez que o 
Estado faz um contrato pluria-
nual, no caso 2021-2023, para a 
retirada de areias e, segundo o 
organismo estatal, são várias as 
vantagens: “permite uma maior 
dotação orçamental, uma maior 
quantidade de sedimentos a 
dragar, melhor planeamento 
plurianual dos trabalhos e mais 
previsibilidade nas operações e 
atividades”.
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VILA DO CONDE

CONSTRUÇÃO NAVAL ESTÁ MAIS PERTO 
DE SER ‘PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE’

No Diário da Repúbli-
ca surgiu  um anúncio da 
Sudiretora-Geral do Pa-
trimónio Cultural a dar 
conta do início do “pro-
cesso de Consulta Pública 
sobre o projeto de decisão 
de inscrição das ‘Técnicas 
de construção e reparação 
naval em madeira de Vila 
do Conde’ no Inventário 
Nacional do Património 
Cultural Imaterial”. O tex-
to de Rita Jerónimo refere 
que os interessados podem 
manifestar a sua opinião 
através de um endereço 
eletrónico (http://www.
matrizpci.dgpc.pt/) ou por 
correio registado para a 

morada física da   Direção-
-Geral do Património Cul-
tural (Palácio Nacional da 
Ajuda, 1349-021 Lisboa) que 
depois, fi nalizado esta eta-
pa, dispõe de quatro meses 
(120 dias) para decidir sobre 
a pedido feito pela Câmara 
de Vila do Conde que visa, 
em última instância, ver a 
edifi cação naval em madei-
ra declarada, pela UNESCO 
(Organização das Nações 
Unidas), “Património da 
Humanidade”. No entanto, 
para lá chegar a candidatura 
tem de, previamente, obter 
a classifi cação nacional ine-
rente ao processo que está 
em curso em Portugal. 

MERCADO DAS CAXINAS BENEFICIA DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
A Câmara de Vila do 

Conde anunciou o avanço 
da obra de requalifi cação 
do Mercado Municipal das 
Caxinas. Para dar início à 

empreitada, o espaço teve de 
encerrar ao público na pas-
sada segunda-feira. 

Ao longo da interven-
ção, a autarquia deslocou 

os vendedores para instala-
ções provisórias localizadas 
na área de estacionamento 
da Av. Infante D. Henrique, 
onde a atividasde comercial 

funciona de segunda a sába-
do, entre as 7h e as 19h. 

As alterações ao funcio-
namento do equipamento 
foram articuladas numa reu-

niu realizada com os ven-
dedores, que continuarão 
a vencer os produtos ali 
bem perto, de igual modo 
em frente ao mar.
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FRICON CELEBROU 45º ANIVERSÁRIO
A Fricon, especialista no 

fabrico de equipamentos 
de refrigeração, conserva-
ção e congelação para o se-
tor alimentar, celebrou no 
passado dia 10 de setem-
bro o seu 45º aniversário. 
A empresa, com sede em 
Vila do Conde, escolheu 
a Quinta do Aqueduto, na 
Póvoa de Varzim, como lo-
cal ideal para a celebração 
do evento. Com a presen-
ça dos membros da admi-
nistração, colaboradores 
e figuras importantes do 
concelho, foram apresen-
tadas as ambições da Fri-
con para o futuro, assim 
como algumas novidades, 
e entregues prémios de re-
conhecimento.

A empresa, na voz de 
Hércules Zurita, diretor-
-geral, expôs os resultados 
atuais dos cerca de 6 mi-
lhões de euros que investiu 
em melhorias na linha de 
produção, informatização 
integral e sistema de in-
formação. Presente em 115 
mercados espalhados pelo 
mundo, a Fricon emprega 
260 funcionários em Por-

tugal e 900 no Brasil, proje-
tando a expansão para novos 
mercados num futuro próxi-
mo. Também os cerca de 6 
milhões de euros de investi-
mentos foram apresentados, 
utilizados na ampliação de 
instalações, no aumento da 
produção de unidades por 
hora (note-se que, atual-
mente, produzem 12 unida-
des por hora e pretendem 
aumentar esse valor para 24) 
e no aumento dos postos de 
trabalho.

O convívio recebeu vá-
rios convidados de reno-
me, como a presidente da 
Câmara de Vila do Conde, 
Elisa Ferraz, que ofereceu a 
Isabel Azevedo, presidente 
da Administração da Fricon, 
o símbolo da rendilheira vi-
lacondense, como forma de 
agradecimento pelo impacto 
da empresa no concelho.

Na celebração dos seus 45 
anos de existência, a Fricon 
condecorou os colabora-
dores mais antigos da casa, 
com a entrega dos prémios 
Carreira Fricon e Carreira 
Fricon Brasil, prémios en-
tregues das mãos de Isabel 

EM FOCO

Azevedo, presidente da Ad-
ministração, Rui Azevedo, 
Administrador da empresa 
no Brasil, e Abília Azevedo, 
administradora e esposa do 
falecido fundador da Fri-
con. 

A companhia revelou, 
ainda, o lançamento de vá-
rios programas de Bolsas. O 
primeiro, um programa de 
Bolsas de Mérito Académi-
co direcionado aos melhores 

alunos do 12.º ano das esco-
las do concelho de Vila do 
Conde, dedicado ao falecido 
fundador da empresa, Artur 
Martins Azevedo, cujo nome 
foi atribuído ao projeto. O 
segundo, uma Bolsa de Es-
tudos destinada aos alunos 
do quadro de excelência, 
direcionada aos filhos dos 
colaboradores, nas candi-
daturas para o ano letivo de 
2021/2022. O terceiro, por 

fim, uma Bolsa de apoio 
aos colaboradores cujos 
filhos pretendam ingressar 
no ensino superior, mas 
que não possuam meios 
para tal.

O evento foi encerrado 
com uma sessão de stan-
d-up comedy, seguida de 
um jantar entre colabora-
dores, membros da admi-
nistração da Fricon e con-
vidados. 
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FUTEBOL

A LIGA 3 PROMOVE 
O CRESCIMENTO 
DOS JOVENS 
TALENTOS

RUI RODRIGUES

A criação de uma com-
petição pela Federação 
Portuguesa de Futebol que 
promove o talento dos jo-
vens futebolistas nacionais, 
aumenta o espaço e o nú-
mero de oportunidades que 
tenham para jogar e crescer 
no jogo de uma forma equi-
librada. Para além disso, esta 
Liga 3 visa promover num 
futuro próximo um maior 
equilíbrio financeiro e des-
portivo entre os clubes, por 
estes motivos merece nota 

muito positiva da minha 
parte. A competitividade do 
futebol português é sempre 
muito discutível, esta prova 
tem 24 equipas divididas em 
duas séries, cada equipa terá 
de apresentar na ficha de 13 
atletas formados localmente, 
todos os jogos serão dispu-
tados em relvado natural e 
todos os técnicos principais 
terão de ter o 3º nível de ha-
bilitações para comandar os 
seus coletivos. Considero 
muito positivo para a visibi-
lidade destes clubes e jovens 
atletas as transmissões tele-
visivas e acompanhamento 
que o canal 11 está a dar à 
competição. Com formação 
em clubes de maior dimen-
são e sem espaço e oportuni-
dades de jogar regularmente, 
esta prova pode potenciar e 
desenvolver talento dos jo-
vens futebolistas portugue-
ses que quando terminam 
os seus processos formativos 
perdem espaço e são preteri-
dos por estrangeiros muitas 
vezes com menor qualidade 

autor da rubrica 
“Pontapé de Canto” 
na Rádio Onda Viva, 

à terça-feira, depois das 17h, 
com análise às prestações de 

Varzim e Rio Ave

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22
Rui Maia assumiu a liderança isolada do concurso, mas na perseguição já se formaram dois grupos que estão a um palpite certeiro do comando. 

ANDREA 
SILVA

2 PONTOS

PAULO 
AREAL 

1 PONTO

LÚCIO 
PEREIRA

5 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA
5 PONTOS

PAULO 
MORIM 

6 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

6 PONTOS

PEDRO 
GOMES

5 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

6 PONTOS

RUI 
MAIA 

8 PONTOS

Feirense 1x1 Varzim

Porto B 1x2 Rio Ave

JOSÉ 
RICARDO
3 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 80
Murilo 74
Cássio 72
Tavinho 71
João Reis 68
Nuno Valente 60
Luís Pinheiro 59
André Micael 58
Luís Silva 54
André Leão 53
Zé Tiago 52
Agdon 46
Ricardo 44
Assis 36
George Ofosu 33
Tiago Pereira 24
Lessinho 20
Cerveira 18
Raí 16
Luís Pedro 14
Zé Ferreira 6

RIO AVE 

Gabrielzinho 81
Guga 79
Pedro Mendes 75
Joca 73
Hugo Gomes 73
Aderllan Santos 70
Jonathan 66
Costinha 65
Zé Manuel 60
Ukra 54
Zimbabwe 50
Sávio 38
Ângelo Meneses 36
Rúben Gonçalves 36
Aziz 36
Pedro Amaral 30
Vítor Gomes 22
Sylla 20
Fábio Ronaldo 16
Ronan 11
Leandro 2

TROFÉU ONDA VIVA

Feirense 2x1 Varzim

Porto B 1x2 Rio Ave

Feirense 1x0 Varzim

Porto B 1x0 Rio Ave

Feirense 1x1 Varzim

Porto B 2x2 Rio Ave

Feirense 0x1 Varzim

Porto B 1x3 Rio Ave

Feirense 2x0 Varzim

Porto B 1x2 Rio Ave

Feirense 0x2 Varzim

Porto B 1x1 Rio Ave

Feirense 1x1 Varzim

Porto B 2x1 Rio Ave

Feirense 1x1 Varzim

Porto B 0x2 Rio Ave

Feirense 2x0 Varzim

Porto B 0x2 Rio Ave
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Esta época vamos atribuir um troféu ao jogador mais 
pontuado de cada clube na Liga 2 segundo a avaliação do 
relatador André Veloso e dos comentadores José Pedro 
Marques e Rui Rodrigues. Eis a atual classificação. 

técnica e tática nos clubes 
nacionais, mas apesar dis-
so as equipas B do SC Bra-
ga, Sporting e V. Guimarães 
viram nesta competição 
margem para os seus jovens 
jogadores evoluírem. A falta 
de organização e estruturas 
profissionais que existe na 
maior parte destes 24 clu-
bes que competirão entre 
si, vai obrigar a que estes se 
modernizem e se reorgani-
zem para cumprir os pres-
supostos e exigências que 
a competição exige. Tenho 
assistido a vários jogos onde 
a competitividade é elevada, 
o equilíbrio é notório em 
todos os jogos e a qualidade 
técnica e tática das equipas é 
alta. As equipas apresentam 
bons níveis de organização e 
qualidade de jogo. Conside-
ro que a criação desta prova 
por parte da Federação Por-
tuguesa de Futebol é uma lu-
fada de ar fresco no presente 
e será muito importante para 
o futuro do futebol portu-
guês.
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FUTEBOL

Quebrou-se o enguiço à 
6ª jornada e o Varzim con-
seguiu vencer o Estrela da 
Amadora por 3x1. Depois 
de alguns desaires, mais em 
termos de resultados do que 
propriamente de exibições 
menos conseguidas, o téc-
nico António Barbosa viu 
a  equipa ganhar ascenden-
te  no marcador, com dois 
golos do (inspirado) avança-
do Heliardo. Uma exibição 
de “encher” o olho, retri-
buída por uma ovação dos 
adeptos quando foi substi-
tuído, já perto dos 90m. O 
primeiro golo aconteceu por 
volta do minuto 10 e o se-
gundo já para além dos 45m, 
convertendo uma grande 
penalidade sofrida por Ta-
vinho. No segundo tempo, 
depois de alguma reação dos 
visitantes, foi na ressaca de 
um forte remate de Heliardo 
que Luís Silva também fatu-
rou. Três golos de vantagem 
e tudo parecia estar resol-
vido. Puro engano, já que 
Paulinho reduziu a diferença 
aos 68m, motivando os com-
panheiros para lutar ainda 
pelo resultado. E se Heliardo 
brilhou na marcação do bis, 
foram os centrais Luís Pedro 
e Cássio que evitaram 2 go-
los “cantados”. Seria uma in-
justiça que os Lobos do Mar 
não conseguissem os 3 pon-
tos, mas como dizia o outro 
“puseram-se a jeito”. Com 

o Estrela muito subido no 
terreno, faltou clarividência 
para explorar este posicio-
namento (quase) suicida, a 
convidar o contra-ataque. 
Faltou definição no último 
passe, e sobretudo faltou 
assertividade na hora de 
partir em transição. O que 
não faltou foi o espírito de 
entre ajuda e solidariedade 
na hora de defender, sempre 
com o apoio incessante que 
vinha das bancadas. 

O Varzim conseguiu o pri-
meiro triunfo e conseguiu 

subir ao 14º lugar da tabela 
classificativa, passado a so-
mar 6 pontos antes da des-
locação ao terreno do líder 
Feirense.  

ANTÓNIO BARBOSA

“ Esta é uma vitória impor-
tante, procurada e desejada 
por todos, alicerçada no tra-
balho que os jogadores têm 
vindo a realizar. Finalmente 
conseguimos materializar 
em golos algumas das opor-
tunidades que dispusemos, 

 HELIARDO DECISIVO NA PRIMEIRA VITÓRIA

O Rio Ave foi goleado em 
casa pelo Feirense por 4-0 e 
perdeu a liderança do cam-
peonato precisamente para 
o adversário que coman-
da agora com 15 pontos, 
mais dois que a formação 
verde e branca. Os rioavis-
tas chegaram ao intervalo 
a perder por duas a bola a 
zero por causa do “bis” de 
Vargas (aos 19 e 35 minu-
tos). Na etapa complemen-
tar o treinador Luís Freire 
viu a  equipa reduzida a 10 

elementos por expulsão do 
central Aderlan Santos. Nos 
minutos finais, Jorge Teixeira 

ronda da II Liga, no domingo 
3 de outubro, às três da tarde, 
os vilacondenses vão ao Oli-
val jogar com o Porto B.

POVEIROS DERROTADOS

O último fim de semana 
não correu para os emblemas 
poveiros que competem com 
equipas seniores masculi-
nas nas provas da Associação 
de Futebol do Porto. Na Di-
visão de Elite - Pró nacional, 
a formação B do Varzim per-

fruto da qualidade indivi-
dual mas também do espí-
rito coletivo. Neste grupo, 
todos trabalham em prol do 
clube,  independentemen-
te   de quem joga de  inicio. 
Foi bom ganhar, mas todos 
temos consciência de que 
temos capacidade para fazê-
-lo mais vezes, e se criarmos 
esta rotina de vitória, o nos-
so jogo ainda será de maior 
qualidade”.

NELSINHO 
OVACIONADO

Os antigos capitães Nel-
son Agra e Nelsinho foram 
espetadores especiais na 
bancada sul a torcer pela vi-
tória alvinegra. De tal forma, 
que decorria o minuto 18 da 
2ª parte e ouviu-se a famosa 
canção do “chapéu de Nelsi-
nho”, o tal de Pina Manique, 
que recolocou o Varzim nos 
campeonatos profissionais. 
Ambos jogam agora juntos 
no Salgueiros e não foram 
esquecidos pelos adeptos. 

TAÇA DE PORTUGAL: 
VARZIM EM OLEIROS 
E RIO AVE DEFRONTA 
VITÓRIA SERNACHE

O Varzim vai jogar em 
Oleiros na segunda elimi-
natória da Taça de Portugal. 
A Associação Recreativa e 
Cultural de Oleiros compete 

na série D do Campeonato 
de Portugal. 

Do mesmo escalão e gru-
po faz parte o adversário do 
Rio Ave. Aos vilacondenses 
tocou  em sorte uma ida ao 
reduto do Grupo Desporti-
vo Vitória de Sernache, clu-
be do município da Sertã. 

Os jogos estão marcados 
para o próximo domingo. 

CONTAS DO VARZIM 
VÃO SER ANALISADAS 
PELOS SÓCIOS DIA 30

Já há data para a Assem-
bleia Geral Ordinária do 
Varzim Sport Club na qual 
os associados sãp chamados 
a apreciar e votar o   Rela-
tório e Contas da Direção 
relativo ao período de 1 de 
Julho de 2020 a 30 de Junho 
de 2021. 

A sessão convocada por 
Moura Gonçalves via de-
correr no próximo dia 30 de 
Setembro, uma quinta-feira, 
com início às 21 horas, no 
Auditório Municipal da Pó-
voa de Varzim. 

Da ordem de trabalhos 
consta ainda a apreciação 
e informação sobre as con-
tas da sociedade desportiva 
Varzim Sport Club – Fute-
bol Sduq Lda. O terceiro e 
último ponto reserva trinta 
minutos para apresentação e 
debate de outros assuntos de 
interesse para o clube. 

RIO AVE PERDE LIDERANÇA AO SER GOLEADO EM CASA

e Jardel ampliaram a vanta-
gem para o clube de Santa 
Maria da Feira. Na próxima 

deu em casa por 3-1 com 
o Pedroso e caiu para o 
último lugar da tabela, mas 
estão apenas cumpridas 
três jornadas da prova. Na 
próxima ronda, os varzinis-
tas vão à casa do Infesta. Na 
divisão mais abaixo, a de 
Honra, o Balasar também 
perdeu, mas por 2-0 no re-
duto do Castelo da Maia e 
ocupa o 11.º lugar com três 
pontos somados, preparan-
do-se agora para receber o 
Gulpilhares.

É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS

Pub
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Mais uma jornada chegou 
ao fi m e esta não foi pródi-
ga em surpresas. No sábado 
o Gil Vicente mostrou que 
acredita até ao fi m e conse-
guiu resgatar um ponto, no 
último minuto, na visita ao 
terreno do Belenenses SAD, 
tirando a Petit a hipótese de 
festejar a primeira vitória do 
campeonato. O V. Guima-
rães também parecia estar 
a encarreirar para mais um 
triunfo, mas o espírito lu-
tador do Arouca deu uma 
grande lição sobre manter 
o nível até ao apito fi nal, aos 
vitorianos. No Dragão o F. 
C. Porto realizou uma gran-
de exibição, onde Vitinha 
e Fábio Vieira, que foram 
surpresas no 11, mostraram 
o porquê da aposta e justifi -
caram a confi ança de Sérgio 
Conceição, realizando jogos 
muito bem conseguidos. O 
Sporting ainda pareceu feri-

Na penúltima jornada 
(5ª) os ânimos exaltaram-se 
no encontro entre Leixões 
vs Varzim (1–1). A equipa 
poveira procurava a primei-
ra vitória no campeonato e 
até esteve perto de o conse-
guiur em Matosinhos, mas 
teve de adiar esse objetivo 
para a 6ª jornada, em casa, 
frente ao Estrela de Ama-
dora. 

Na antevisão da partida, 
o técnico António Barbosa 
mostrava-se confi ante: “Va-
mos ser fi éis àquilo que fa-

JORNADA 6 - GRANDES 
DE VENTO EM POPA

VARZIM ENCONTROU A VITÓRIA 

TODOS OS CAMINHOS TÊM O SEU PERCALÇO
O Rio Ave perdeu pela 

primeira vez no campeo-
nato frente ao Feirense, por 
quatro bolas a zero, em ple-
no Estádio dos Arcos. As 
duas equipas prometiam 
um duelo interessante já 
que se tratam das duas pri-
meiras da tabela classifi cati-
va. O Feirense começou for-
te, muito competente e não 
deixou que o Rio Ave fi zesse 
mossa, marcando dois golos 
sem resposta até ao interva-
lo. No balneário, a dura de 
Luís Freire deu resultado e 
a equipa Rioavista entrou 
para o segunda tempo com-
pletamente diferente, po-
rém, frente à melhor defesa 
da prova não teria tarefa fá-
cil, apesar dos Vilaconden-
ses serem o melhor ataque 
da mesma. O jogo foi dispu-
tado e bem conseguido com 
oportunidades claras para 

O seu farto bigode, à xerife, deixava antever a coragem, a disciplina e a ousadia q.b. com 
que se exibia. 

Baltemar Brito foi um defesa-central marcante no Rio Ave nos anos 80. Imponente e deste-
mido, era um guerreiro no eixo defensivo vilacondense.

Na sua segunda etapa de caravela ao peito, entre 1983 e 1985, coincidiu com Félix Mouri-
nho e em 83/84 participou na histórica caminhada até à fi nal da Taça de Portugal. 

Cerca de duas décadas mais tarde, curiosamente, Brito seria novamente um dos homens de 
confi ança de outro Mourinho, José, integrando uma equipa técnica que desbravou caminhos 
de sucesso em Portugal e na Europa.

Depois de evidenciar a sua solidez em Vila do Conde, Brito reforçou o Varzim em 1985. 
Atleta experiente e com provas dadas, logrou na Póvoa uma subida de divisão e terminou a 
sua carreira futebolística em tons de alvinegro jogando no escalão maior.

BALTEMAR 
BRITO

a equipa da casa fazer golo 
e tentar entrar na discussão 
do resultado. A história mu-
daria quando Aderlan viria 
o segundo cartão amarelo e 
teria de abandonar a parti-
da, fazendo a equipa atirar 
a toalha ao chão. O resto, é 
apenas o resto, jogo termi-
nado e o Feirense faz abanar 
por mais duas vezes as redes. 
A turma de Rui Ferreira foi, 
sem sombra de dúvida, a 
melhor em campo, com um 
jogo simples, pragmático e 
efi caz. Para o Rio Ave isto 

zemos, para procurar atingir 
o lugar que pretendemos”. 
Além destas declarações, o 
técnico garantiu ainda que 
os alvinegros iriam “jogar na 
máxima força com os joga-
dores disponíveis, mas aci-
ma de tudo mostrar o que é 
ser Varzim”.

não passou apenas de uma 
contrariedade no meio des-
ta caminhada que já se es-
perava sinuosa face à com-
petitividade e difi culdade, 
à priori, conhecida desta 
Liga SABSEG. Uma derrota 
não mancha o trajeto que 
os verde e brancos têm feito 
até então, continuando na 
frente em todas as compe-
tições, em segundo lugar 
na tabela e com um registo 
de se tirar o chapéu de seis 
vitórias, um empate e uma 
derrota, em todas as provas. 
Quem não atirou a toalha 
ao chão foram os adeptos 
que se fi zeram ouvir do iní-
cio ao fi m do jogo, morali-
zando a equipa mesmo de-
baixo de uma goleada. No 
fundo, isto é futebol, com 
derrotas e vitórias, alegrias 
e tristezas... Se assim não 
fosse, nem valeria a pena.

do da goleada caseira para a 
Liga dos Campeões, às mãos 
do Ajax, mas conseguiu ba-
ter a equipa sensação desta 
edição da Liga, o Estoril, ain-
da que com algumas difi cul-
dades. Já o Benfi ca continua 
o grande momento de forma 
e venceu tranquilamente o 
Boavista, mostrando que 
este ano a casa está mais ar-
rumada e é um sério candi-
dato ao troféu de campeão. 
No término da jornada, ti-
vemos um jogo disputado 
na cidade dos Arcebispos, 
com o Sporting de Braga a 
levar a melhor sobre o Ton-
dela, na ressaca da derrota 
em Belgrado. Uma jornada 
cheia de golos, futebol espe-
táculo e muita emoção, de-
monstrando que apesar das 
conhecidas falhas na nossa 
Liga, há muita qualidade e 
bons trabalhos a serem de-
senvolvidos.

A equipa não contou 
com Rafael Assis, expulso 
na última partida e Ricardo 
Nunes, que continua lesio-
nado.

O Varzim fi nalmente 
benefi ciou do fator “casa” 
para vencer com a ajuda 
e o “amor à camisola” por 
parte do público. Graças ao 
triunfo por 3x1 e aos golos 
de Heliardo (2) e Luís Silva, 
a equipa alvinegra passa 
a respirar melhor e atual-
mente ocupa a 14ª posição 
(6 pontos).

... Juninho Pernam-
bucano é o jogador com 
mais golos marcados (77) 
de livre direto de sempre. 

SABIAS QUE ...
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POVEIROS DESTOARAM NA ESTREIA
O campeonato nacional 

da 2ª divisão de futsal está 
de volta e novamente com 
o tridente futsalista forma-
do por Póvoa Futsal/Var-
zim, Rio Ave e Caxinas a 
jogar na mesma série. 

No arranque houve es-
treia amarga para os co-
mandados de Miguel Ma-
rinho, já que acabaram 
derrotados pelo Fafe por 
4x5, no regresso da mo-
dalidade ao Pavilhão Mu-
nicipal. Os poveiros até 
começaram melhor, com 
Miguel Alicante a abrir as 
hostilidades logo aos 2m, 
mas passado pouco tempo 
o empate aconteceu num 
auto-golo de Joel Queirós. 
Um sinal de que os astros 
não estariam com os po-
veiros, que permitiram aos 
fafenses ampliar a vanta-
gem para 4x1. Mesmo com 
os golos de Freddy e Joel 
Queirós (agora na baliza 
certa), a inefi cácia ofensi-
va não permitiu que pelo 
menos a igualdade fosse 
alcançada. 

Melhor sorte tiveram os 
rivais e vizinhos. O Caxi-
nas venceu o Marítimo por 
1x0, com Rodrigo Simão a 
marcar o golo. O Rio Ave, 
agora treinado por Nelo 
Vaz, conseguiu um triunfo 
um 4x2 sobre o Macedense, 

com João Fonte, João Maio e 
um auto-golo de Richie a ga-
rantirem os 3 pontos para a 
equipa da caravela. 

AZAR BATE À PORTA 
DE JOVEM 
GUARDA REDES

Para Diogo André, o úl-
timo treino da semana foi 
de grande azar. Uma lesão 
provocada pelas condições 
do piso, que levaram o jo-
vem guarda redes do Póvoa 
Futsal ao Hospital. Ainda à 
espera de efetuar uma resso-
nância, a apreensão em rela-

ção ao tempo de recuperação 
é muita, até porque é num 
joelho que o jovem atleta já 
tem tido problemas. Neste 
momento, Miguel Marinho 
conta com o experiente Bru-
no Brioso e também com 
Diogo Rocha, podendo in-
cluir no lote de guarda redes 
um da equipa de juniores, já 
que o clube poveiro não vai 
competir com a equipa B

SELEÇÃO DISTRITAL 
DE FUTEBOL DE RUA 
COM POVEIROS

Dois poveiros participa-

ram de forma bastante po-
sitiva no Campeonato Na-
cional de Futebol de Rua 
que decorreu na Batalha 
no início deste mês. 

O jogador Leandro Maia 
e o coordenador Henrique 
Ferreira fazem parte do 
projeto EduK’ARTE-e8G, 
em parceria com o Insti-
tuto Maria da Paz Varzim 
e com o Agrupamento de 
Escolas Cego do Maio, 
com apoio da autarquia. 
Ambos defenderam a se-
leção Distrital do Porto 
na competição promovi-
da pela Associação CAIS 
para promover a inclusão 
social.
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PÓVOA ANDEBOL COM VITÓRIA “À LEI DA ROSCA”
No arranque ofi cial, ree-

ditou-se o duelo da última 
época, com a diferença 
que desta vez, o jogo foi 
realizado em S.João da 
Madeira. A Sanjoanense, 
que garantiu nova presen-
ça no campeonato ande-
bol 1, encarou a visita dos 
poveiros como mais uma 
fi nal a vencer. Desde o pri-
meiro segundo de jogo, a 
motivação dos locais foi 
evidente, incentivados por 
uma moldura humana que 
nunca deixou de apoiar a 
equipa. O Póvoa Andebol 
também demonstrou ser 
um conjunto mais forte e 
com soluções mais capa-
zes. Contudo, na baliza 
contrária estava o brasilei-
ro Luan Santana, talhado 
para contrariar o ataque 
dos poveiros. Uma exibi-
ção fenomenal que adiou o 
inevitável até aos segundos 
fi nais. Apesar de defender 
a bom nível, foi no ataque 
que os comandados de Jor-
ge Carvalho sentiram mais 
desconforto, com dema-
siadas falhas aos 6m. Nos 
livres de 7m também não 
estiveram bem, com vários 
candidatos a “intimida-
rem-se” com o guarda re-
des sanjoanino.

Com o resultado equili-
brado, mas sempre a pen-
der para os da casa, havia 
que alterar a estratégia. 
Jorge Carvalho mexia no 
seu xadrez e com resul-
tados positivos. Álvaro 
Rodrigues e Humberto 
Gomes foram os expoen-
tes máximos da muralha 
poveira, com o guarda re-
des da seleção a evitar o 
empate no último remate 
do jogo. No ataque (para 
além das muitas falhas), 
Alan Silva e Rares Fodo-
rean destacaram-se, mas o 
momento do jogo vai para 
o pivot Manuel Lima. Jo-

vemos bem, mas como pri-
meiro jogo não posso deixar 
de estar satisfeito pela atitu-
de dos jogadores. Há muito 
trabalho pela frente, e daqui 
a algum tempo estaremos 
mais fortes”.

EQUIPA B 
EM CONTAGEM 
DECRESCENTE

Também a equipa B vai ul-
timando a  preparação para 
uma estreia histórica na 2ª 
divisão nacional. este último 
fi m de semana, os poveiros 
participaram no Torneio 

Avelino Soares, uma reali-
zação da AAS.Mamede, com 
os pupilos de Pedro Santos a 
serem derrotados no 1º jogo 
pelo Feirense por 28x25, e 
a vanecer os organizadores 
por 28x26 no fecho da com-
petição.

MUITA AMBIÇÃO 
TAMBÉM FORA 
DE CAMPO

A inauguração da sede do 
Póvoa Andebol reuniu, no 
passado dia 12, um naipe 
de personalidades, desde o 
presidente da Câmara Muni-

cipal a patrocinadores, só-
cios, treinadores, atletas e 
dirigentes do clube. O pre-
sidente José Oliveira Perei-
ra fez a apresentação das 
três fases do projeto agora 
concluído no edifício jun-
to ao Centro Coordenador 
de Transportes. O even-
to contou também com a 
apresentação do projeto do 
Pavilhão e Academia Des-
portiva, uma empreitada 
a realizar no mesmo local 
e que terá de aproveitar os 
próximos fundos europeus 
para ter viabilidade, adver-
tiu Aires Pereira. 

gavam-se os derradeiros 30 
segundos e, no último ata-
que, o possante atleta dos 
poveiros teve o sangue frio 
para um gesto técnico que 
calou os locais, colocando o 
resultado num defi nitivo 21-
22. Uma “rosca” que valeu 3 
pontos e a estreia vitoriosa 
do Póvoa Andebol.

Jorge Carvalho: “Compli-
camos um jogo em que de-
monstramos ser superiores 
ao nosso adversário. Muitas 
falhas aos 6m, livres de 7m 
falhados, e naturalmente a 
Sanjoanense foi-se motivan-
do. Defensivamente, esti-
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Pela primeira vez na his-
tória do basquetebol, ha-
verá um representante po-
veiro na Liga Profissional. 
Um passaporte conseguido 
brilhantemente numa final 
four, em que o Clube Des-
portivo da Póvoa somou 
também o título nacional 
da Proliga. 

Depois das férias, eis que 
a equipa liderada pelo pro-
fessor José Ricardo Neves 
Rodrigues está de volta, e 
já com algumas novidades. 
Desde logo, um naipe de 
estrangeiros que poderão 
ser quatro, mas para já ape-
nas 3 já trabalham com o 
restante plantel. O sérvio-
-canadiense Diego Kape-
lan, o americano Nakye 
Sanders e o dinamarquês 
Zarko Jukic, o último a 
chegar, sendo um joga-
dor de 28 anos que mede 
2,01m e alinha nas posi-
ções de extremo e poste. 

Até agora foram realiza-
dos três jogos amigáveis, 
com uma vitória no Fer-
nando Linhares no Troféu 
Hospital da Luz, contra 
a Oliveirense por expres-
sivos 74x57. Uma vitória 
manchada pela lesão do 

BASQUETEBOL DO CDP ENCHE PAVILHÃO
base/extremo Nuno Olivei-
ra, que poderá ficar afastado 
até 6 meses. Um revés para a 
equipa, já que se trata de um 
dos basquetebolistas mais 
influentes, quer pela sua ex-
periência. quer pelas suas ca-
pacidades. Com a matriz da 
equipa a potenciar os jovens 
talentos da Formação, esta 
será certamente uma época 
de afirmação do basquetebol 
poveiro na elite nacional.

Retribuindo a visita da 
Oliveirense, a equipa povei-
ra participou no Torneio em 
Oliveira de Azeméis, ten-
do perdido contra os locais 
por 70x64, e depois contra 
o Vitória de Guimarães por 
65x59. Margens curtas, evi-
denciando que os pupilos de 
José Ricardo demonstram 
estar no bom caminho para 
a Liga que se avizinha. 

Antes disso, a equipa po-
veira vai realizar mais dois 
amistosos no próximo fim 
de semana, contra o Ou-
rense e a Sampaense. Mais 
uma oportunidade para os 
amantes desta modalidade, 
que logo na primeira opor-
tunidade esgotaram a lota-
ção do Fernando Linhares 
de Castro.

HÓQUEI EM PATINS ESTÁ EM “PONTO DE CARAMELO”

Nelson Pereira e Beto 
Correia voltaram a com-
petir juntos, e logo com 
uma vitória na VI Etapa 
do Campeonato Nacional, 
realizado em Moura. Dois 
campeões a atravessarem 
alguns problemas físicos, 
mas que potenciaram todo 

o talento para levar de venci-
da toda a concorrência. 

Depois de duas etapas sem 
vencer, as duplas do Clube 
Desportivo da Póvoa saíram 
de Moura com o troféu e dei-
xaram a marca poveira bem 
representada, já que não é à 
toda que a Póvoa de Varzim 

é considerada a capital da 
modalidade. Para fechar a 
competição organizada pela 
Federação Portuguesa de 
Futevólei fica somente a fal-
tar a finalíssima de 2 e 3 de 
outubro, em Albufeira, sen-
do que no pódio se espera a 
presença do CDP.

DUPLA DO DESPORTIVO VOLTA 
AOS TÍTULOS NO FUTEVÓLEI

Depois de três vitórias 
coA equipa sénior de hó-
quei em patins do Clube 
Desportivo da Póvoa está 
cada vez mais entrosada 
e revela estar preparada 
para a época que se avizi-
nha. A estreia será no dia 
25, recebendo na Póvoa o 
Clube Académico da Feira. 
Ruben Fangueiro continua 
a ser o líder dos poveiros, 
e tem conseguido testar o 
trabalho realizado durante 
a semana, com jogos treino 
contra adversários exigen-

tes. Em Barcelos, os poveiros 
perderam por 6x3 contra 
um potencial candidato ao 
título nacional da 1ª divisão. 
Já no Pavilhão Fernando Li-
nhares de Castro, o adversá-
rio foi o HC Marco, com a 
vitória a pender para os po-
veiros. Diogo Fernandes tem 
demonstrado as capacidades 
que todos lhe reconhecem, 
encarando estes jogos de 
forma séria, tal qual todos 
os companheiros. Contra os 
marcoenses apontou o seu 
primeiro hat-trick, sendo 

secundado por ula lista de 
goleadores que tem feito o 
gosto ao stick, praticamen-
te em todos os amigáveis. 
Cristiano Fangueiro, Tiago 
Pereira e Luís Melo também 
são destaques, embora prati-
camente todo o grupo esteja 
a realizar uma excelente pré-
-época. O objetivo da equipa 
será começar bem e acabar 
melhor, sendo certo de que 
há sinais bastante positivos 
que podem fazer da equipa 
poveira um “outside” na luta 
pelos lugares cimeiros. 
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A equipa A do Clube 
Naval Povoense - Casa Fa-
vais sagrou-se tricampeã 
nacional de pesca despor-
tiva de alto-mar. As duas 
últimas provas do cam-
peonato realizaram-se no 
fim de semana em Setúbal. 
Os poveiros obtiveram 
apenas o quinto lugar na 
prova de sábado entre tre-
ze clubes, mas no domingo 
registaram uma prestação 
brilhante: os quatro atletas 
(Juan Pato, Sílvio Santo, 
Mário Barradas e Manuel 
Neves) conseguiram ocu-
par o 1º, 2º, 3º e 12º luga-
res da tabela classificativa 
individual entre 52 partici-
pantes. Este resultado per-
mitiu terminar a compe-
tição no primeiro posto e 
revalidar o desejado título 
de campeão nacional pelo 
terceiro ano consecutivo. 
Este título garante também 
o acesso direto da equipa à 
participação no Campeo-
nato do Mundo de 2022 
que vai decorrer em Mon-
tenegro no Mar Adriático. 
Refira-se que a equipa B 
do CNP-Casa Favais ter-
minou no sétimo posto da 
geral.

CNP É TRICAMPEÃO NACIONAL DE PESCA

‘RISCAS’ LANÇOU 
CANDIDATURA AO 
TÍTULO NACIONAL

Um atleta do Naval subiu 
ao pódio na Figueira da Foz 
na primeira prova do Na-
cional Open de Bodyboard. 
Ricardo Rosmaninho ( de 
amarelo e prancha) foi avan-
çando as eliminatórias até à 
final e alcançou o terceiro 
lugar, lançando a candida-
tura ao título nacional. O 
promissor Joel Rodrigues foi 
eliminado precocemente, tal 
como outros oito colegas de 
equipa. No feminino, Cons-
tança Silva conseguiu o 9° 
lugar e Inês Castro obteve a 
13° posição.

JOVENS BRILHAM 
EM PROVA MUNDIAL

Joel Rodrigues, atleta do 
Naval Povoense, dominou 
praticamente toda a prova 
do Mundial de Bodyboard 
até às derradeiras horas 
quando as condições do mar 
pioraram, as ondas ficaram 
“muito pequenas e escassas” 
e remeteram o jovem para o 
3.º lugar final no Projunior. 
Ainda assim um posto “ex-
traordinário”, destaca o CNP. 
Na prova principal realizada 
em Sintra, Joel Rodrigues 
obteve a 13.ª posição e foi 
mesmo o segundo português 
mais bem classificado. Em 
femininos, Constança Sil-

BRUNO TORRES HISTÓRICO, CAMPEÃO EUROPEU 
E CANDIDATO A MELHOR JOGADOR DO MUNDO

Foi com Bruno Torres a 
envergar mais uma vez a 
bandeira da Póvoa de Varzim 
que Portugal festejou a con-
quista o terceiro título eu-
ropeu de futebol de praia, o 
oitavo de sempre da seleção 
nacional. O poveiro integrou 
a representação do país que 
venceu a Ucrânia, Suíça, Itá-
lia e Bielorrússia, numa pro-
va perfeita  realizada na praia 
de Buarcos, na Figueira da 
Foz. Foi também nesta Liga 
Europeia que Bruno Torres 
atingiu a sua internacionali-
zação número 300. 

Entretanto, o experiente 
atleta surgiu na lista de 100 
jogadores nomeados para o 
prémio de Melhor Jogador 
de Futebol de Praia do Mun-
do em 2021. Bruno Torres 
é um de cinco portugueses 
candidatos ao troféu atribuí-
do pela Beach Soccer World 
Wide. O galardão individual 
será entregue na Gala Beach 
Soccer Stars 2021, agendada 
para novembro, no Dubai. 
Recorde-se que o poveiro já 
conquistou todos os títulos 
internacionais ao serviço da 
seleção nacional.

va chegou à final e também 
conquistou um terceiro pos-
to no Projunior, enquanto 
Inês Castro obteve a sétima 
posição.  

MEXICANOS 
REFORÇAM PÓLO

O Naval Povoense conta 
com mais dois reforços es-
trangeiros para a equipa ab-
soluta de pólo aquático. O 
goleador Erick Javier Diaz 
e o guardião Angel Cadena 
chegam cedidos ao clube 
numa parceria com a Fede-
ração Mexicana de Natação. 
Ambos são trunfos impor-
tantes para os objetivos da 
formação poveira de termi-

nar na metade cimeira do 
Campeonato Nacional da 
1ª Divisão e de chegar às 
meias-finais da Taça de 
Portugal. Os dois mexica-
nos terão direito a bolsas 
desportivas disponibiliza-
das pela Federação do seu 
país e vieram para Portu-
gal motivados para esta 
nova experiência, tendo 
agradecido a oportunida-
de de jogarem na Europa.
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REGIÃOMODALIDADES

O ciclista poveiro Lucas 
Lopes foi recebido na Câ-
mara Municipal da Póvoa 
de Varzim no passado dia 
15. O júnior do Póvoa Cy-
cling Academy, acompa-
nhado da restante equipa e 
do treinador Sérgio Carva-
lho, foi parabenizado pelo 
presidente Aires Pereira 
pelas últimas conquistas, 
nomeadamente o terceiro 
lugar na Volta a Portugal 
de juniores e o triunfo do 
Grande Prémio AgitÁgue-
da, tendo o edil desejado 
votos de sucesso para as 
competições futuras.Ora, 
uma delas é o Campeona-
to do Mundo de Estrada, a 
realizar-se na Bélgica, esta 
sexta-feira, dia 24. O jo-
vem atleta tem a ambição 
de lutar por um top15 e 
promete deixar tudo na es-
trada como agradecimento 
pelo voto de confiança do 
selecionador nacional.  Lu-
cas Lopes admitiu também 
que Rui Costa é um atleta 
que o inspira e que ambi-
ciona chegar ao seu pa-
tamar ou até, quem sabe, 
superar os feitos do con-
terrâneo. Além de sonhar 
com uma participação na 
Volta à França, o corredor 
deixou ainda um conselho 
aos atletas mais novos que 
começam a despertar o in-
teresse pelo ciclismo.  Lu-

LUCAS LOPES LEVA A PÓVOA AO MUNDIAL

cas Lopes leva para o Mun-
dial a bandeira da Póvoa e 
quer afirmar-se como uma 
certeza do desporto local. 

‘QUANDO NÃO SE 
GANHA, APRENDE-SE’

Rui Costa foi 18º classifi-
cado no Campeonato da Eu-
ropa de Ciclismo. O poveiro 
foi o segundo melhor portu-
guês na intensa prova de 179 
quilómetros realizada em 
Itália. O corredor de Aguça-

defendeu Rui Costa, antigo 
campeão do mundo, após 
a corrida, afirmando-se de 
“consciência tranquila” por 
ter dado “o máximo sempre 
com o orgulho e respeito 
por levar a bandeira ao pei-
to”. De seguida o corredor 
da  UAE Emirates fez um 
périplo por Itália e por qua-
tro clássicas nesse país. O 
melhor resultado foi o 41º 
lugar no Giro dela Toscana. 

LOCAIS DESTACAM-SE 
EM GRANFONDO

Houve presença povei-
ra no pódio do Melgaço e 
Monção Granfondo. Na dis-
tância mais longa o destaque 
vai para Filipe Ramos que, 
com as cores da equipa Bike 
Point, conseguiu a terceira 
posição da geral na corrida 

segundo lugar. Filipe e Mi-
guel são dois ciclistas na-
turais de Amorim e já esta 
temporada se destacaram 
na vertente de BTT com tí-
tulos nacionais.

MAIS UM TÍTULO 
FESTEJADO EM 
AVER-O-MAR

A equipa Lobos Avero-
mar BTT deu conta que 
Miguel Simões  sagrou-se 
Campeão Regional do Mi-
nho depois de ter vencido a 
prova de Póvoa de Lanho-
so em sub 23.  É a segunda 
vitória para o clube da vila 
poveira que está no primei-
ro ano de competição fede-
rada uma vez que já tinha 
obtido o título regional de 
XCM. O duplo êxito, se-
gundo o emblema avero-
marense, “supera as expe-
tativas de toda a equipa”. 

doura terminou a 9 minutos 
e 13 segundos do campeão 
Colbrelli, tendo sido ape-
nas um dos 31 atletas que 
cortaram a meta. “Quando 
não se ganha, aprende-se!”, 

de 117 km. Na distância mais 
curta (70 km) o mais rápido 
foi Miguel Ribeiro, do CDC 
Navais / Póvoa de Varzim, 
relegando Fábio Abreu, da 
Proteu Cycling Team, para o 

PILOTO HÉLDER SILVA 
VENCE CAMPEONATO DE 
PORTUGAL DE MONTANHA

Hélder Silva sagrou-se 
vencedor do Campeonato 
de Portugal de Montanha 
2021. O poveiro foi quarto 
classificado na Rampa de 
Boticas, resultado que foi 
suficiente para alcançar os 
títulos nacionais absoluto 
e da categoria Protótipos. 
Hélder Silva festejou a iné-
dita dupla conquista após 
mostrar uma grande regu-
laridade ao longo do ano, 
incluindo três vitórias em 
provas. O piloto da Póvoa 
de Varzim, ao volante do 
BRC BR53, destronou José 
Correia e tornou-se o novo 
campeão nacional.

CERTAN CONQUISTADOR 

Vitalie Certan obteve mais 
uma grande vitória no Ka-
rate Combat. O atleta nas-
cido na Moldávia e que em 
criança veio viver para a 
Póvoa de Varzim continua a 
somar êxitos na competição 
profissional que foi criada 
para promover o karate de 
full-contact e reúne uma 
elite com dezenas de atletas 
mundiais. O especialista em 
Shotokan, que se notabili-

zou ao serviço do CKA, sob 
orienmtação de Vítor Poças, 
derrotou o dominicano Dei-
vis Ferreras e alcançou o ter-
ceiro triunfo nesta liga onde 
o ‘ninja’ foi pioneiro a nível 
nacional. Após festejar mais 
um sucesso, Vitalie Certan 
agradeceu ao atual treinador 
Marcos Gonçalves, que o tem 
acompanhado nos últimos 
anos, assim como à família e 
a quem o apoia.  
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RÁDIO

ONDA VIVA EM MISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
A Rádio Onda Viva 

transmitiu nas últimas duas 
semanas mais duas deze-
nas de debates com os ca-
beças-de listas às juntas de 
freguesias dos concelhos da 
Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde e Esposende. Todos 
foram convidados e compa-
receram os candidatos que 
assim desejaram ou pude-
ram. 

Depois dos oito debates 
que lhe demos conta na 
edição passada, aqui fica o 
registo, por ordem e emis-
são, daqueles que foram 
posteriormente para o ar e 
respetivos participantes.

1. Vilar do Pinheiro: Mi-
guel Pereira do PSD, Nuno 
Moreira do PS e Rita Costa 
da NAU.

2. Vila do Conde: Lean-
dro Martins do BE, Isaac 
Braga do PS, Miguel La-
ranjeira do CDS, José Fili-
pe Carneiro da IL, Gualter 
Sarmento da CDU, Cristina 
Campos da NAU e Torcato 
Marques do PSD.

3. Vilar e Mosteiró: José 
Souto da CDU e Flávio 
Maia do PS.

4. Vila Chã: António Ale-
gre do PSD, Carla Silva do 
PS e Jorge Gomes da CD.

5. Touguinha e Tougui-
nhó: Inês Faria do PSD e 
Luís Silva da CDU.

6. Rio Mau e Arcos: Nél-
son Costa do PSD, Miguel 
Campos do PS e Ana Isabel 
Ferreira da CDU.

7. Retorta e Tougues: 
Carlos Soares do PSD, Car-
los Bento  do PS e Rita Cos-
ta da NAU. 

8. Mindelo: Cláudio Ma-
tos do MMM, Bruno Maia 
do BE, Paulo Ramos da 
CDU, Nuno Coelho do PS e 
Eurico Oliveira do PSD.

9. Malta e Canidelo: Vitor 
Hugo Lopes da CDU, Nél-
son Lopes da NAU, Paulo 
Silva do PS e José Costa do 
PS.

10. Laundos: António Sil-
va da CDU e Diana Cam-
pos do PS.

1 2
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11. Macieira: Filipe San-
tos da NAU, Rui Amorim 
da CDU, Miguel Carneiro 
do PSD e José Carlos Pe-
reira do PS. 

12. Modivas: Sandra 
Marques do PS e André 
Araújo do PSD.

13. Rates: Paulo Eça 
Guimarães do PS, José Rui 
Ferreira da CDU e Carlos 
Sidrais do CHEGA. 

14. Labruge: André 
Araújo do PS e Silvino 
Marques do MPL.

15. Junqueira: Elisabete 
Maria Fernandes da NAU, 
Carlos Manuel Baptista do 
PS e Maria Eduarda Cur-
val do PSD. 

16. Balasar: Fernando 
Moreira da CDU, Fernan-
do Fonseca do CHEGA e 
Pedro Malta do CABEM. 

17. Guilhabreu: Joaquim 
Moreira do PS.

18. Estela: José Vascon-
celos do CHEGA e Silvina 
Carvalho do PS.

19. Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai: Mário 
Pontes Lima do CHEGA, 
Miguel Nascimento do PS, 
Filipe Silva da IL e Miguel 
Andrade da CDU. 

20. Gião: Susana Ramos 
do PSD, Carlos Bernar-
dino Alves do PS e Sónia 
Soares da LIG-NAU.

21 Aguçadoura e Na-
vais: Luís Paço do PS, José 
Vasconcelos do CHEGA e 
José Armando Correia da 
CDU. 
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DANIEL SÁ FERREIRA

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Foram finalmente dispo-
nibilizados e divulgados, a 
menos de dez dias das elei-
ções autárquicas, os pro-
gramas de boa parte das 
candidaturas à Câmara Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim.  
No momento em que este 
artigo está a ser escrito, qua-
tro candidaturas têm o seu 
programa completo dispo-
nível para consulta online: o 
PSD, o PS, o BE e o CHEGA.  
Das restantes candidaturas, o 
CDS apresenta um pequeno 
folheto com as suas priorida-
des (investimento, educação, 
pesca e agricultura, rejuve-
nescimento social, cultura e 
freguesias); a CDU apresen-
tou já em Junho um folheto 
em que simultaneamente 
prestou contas aos eleitores 
do trabalho político realiza-
do e aponta as suas priorida-
des para o concelho (habita-
ção, educação, mobilidade e 
transportes, sustentabilidade 
e cultura); a Iniciativa Libe-

Tem um texto introdutório 
que espelha bem aquilo que 
se segue no programa: uma 
vontade de regressar àquilo 
que o CHEGA entende ser o 
passado idílico da Póvoa de 
Varzim, a defesa dos interes-
ses de uma elite social que na 
cabeça de quem fez o progra-
ma são “os poveiros”. Como 
que projectar o futuro através 
do retrovisor. Destacando 
posições emblemáticas no 
programa, saliento a oposi-
ção à construção de habita-
ção para colocar no mercado 
a preços acessíveis e à demo-
lição da Praça de Touros.

O Programa do Bloco de 
Esquerda também é de fácil 
leitura. Bem escrito e apre-
sentado, embora, tal como 
o do CHEGA, sem suporte 
visual. Organiza-se em treze 
temas, constando de cada um 
texto introdutório e uma lista 
de medidas. Pela disposição 
e título do programa, o   BE 
apresenta a dignidade e a se-
gurança no trabalho, a trans-
parência no funcionamento 
da autarquia, a habitação e a 
mobilidade como priorida-
des. A tónica do programa é 
a igualdade e o “ser para to-

No último artigo que pu-
bliquei, expus aquilo que 
penso e que vivi directamente 
durante 10 anos, em Bruxelas, 
sobre a perca de influência 
de Portugal nas Instituições 
Europeias, no que se refere à 
perda de funcionários Por-
tugueses nessas mesmas ins-
tituições.   Gostava agora de 
aludir outros problemas que 
ocorrem em Bruxelas. Um 
deles é a perda de influência 
política de Portugal por falta 
de articulação política entre, 
por exemplo, o Parlamento 
Europeu e o Governo de Por-
tugal (e aqui refiro-me a todos 
os governos e não apenas a 

tentes Parlamentares. Reu-
niões de trabalho temáticas 
sobre os temas importantes 
que estavam a ser negocia-
dos. Muito tempo se passava 
sem que existisse qualquer 
contacto entre REPER e 
Assistentes Parlamentares.

Dava sempre o exemplo 
de uma REPER, de um outro 
país, que antes das sessões de 
Estrasburgo reunia, com to-
dos os Assistentes Parlamen-
tares desse país, para articu-
lar as posições e os interesses 
desse país nas sessões de 
Estrasburgo. Quando ques-
tionava os colegas da REPER 
portuguesa sobre esta práti-
ca, a resposta que obtinha era 
sempre a mesma: Eu sou sozi-
nho nestas funções. Essa RE-
PER tem quatro pessoas para 
isso. Fico feliz por ver que 
a nossa REPER já tem três 
pessoas para essas funções. 
Esperemos que haja mais e 
melhor articulação com o 

OPINIÃO

AUTÁRQUICAS PÓVOA DE VARZIM (4/4): 
PROGRAMAS PARA O CONCELHO

DA EUROPA SÓ NOS INTERESSA O DINHEIRO

dos”.
O programa do PS é aquele 

que visualmente me parece 
mais bem conseguido. Está 
muito bem escrito e é fácil 
de ler. Tem uma pequena in-
trodução que situa ideologi-
camente a visão apresentada 
para o concelho, seguem-se 8 
capítulos que correspondem 
àquilo que entendem ser as 
prioridades para o concelho, 
cada um com um pequeno 
texto que posiciona a can-
didatura face ao assunto e 
algumas medidas propostas. 
É um programa que procura 
casar as preocupações sociais 
com as ecológicas- verdadei-
ramente eco-socialista. As 
propostas mais emblemáti-
cas serão o devolver do tom 
verde ao Passeio Alegre e o 
“Ligeirinho” (um meio de 
transporte moderno para li-
gar as freguesias ao centro da 
cidade, tendo sido avançada 
a possibilidade de circular na 
ecovia que liga a Póvoa a Fa-
malicão).

O programa do PSD tam-
bém está muito bem escrito 
e tem suporte visual, embo-
ra, na minha opinião, não 
seja visualmente tão elegan-

Parlamento Europeu e que 
se defendam melhor os inte-
resses de Portugal. Talvez te-
nham valido a pena as críticas 
construtivas que fiz na altura. 

Outra situação que tam-
bém me incomodou, muito, 
nos tempos que passei em 
Bruxelas foi o abandono a 
que era deixada a comuni-
dade portuguesa. Salvo raras 
excepções, pouco interesse 
tinham os nossos políticos 
por esses cidadãos que tanto 
fazem pelo nome de Portu-
gal. Quem lidava com a co-
munidade portuguesa, como 
tive o privilégio de lidar, na 
qual tive a honra de fazer 
voluntariado, ouvia quei-
xas sucessivas da sua parte. 

  E por outro lado via ou-
tros políticos, de outros 
países, junto da sua comu-
nidade, trajados com trajes 
desses países a festejarem, 
com os seus, pelas ruas de 
Bruxelas, a participarem, or-

gulhosamente, nos eventos 
por eles organizados. Que 
diferença abismal…   Mas 
afinal os políticos não têm 
de estar ao serviço do povo? 

Cheguei mesmo a ouvir 
certos políticos dizerem que 
não iam a determinados 
eventos realizados pela co-
munidade portuguesa, “por-
que isso não tinha dignidade”. 
Pelos vistos para muitos dos 
nossos políticos a dignida-
de do povo termina quando 
descarrega o seu voto e o ele-
ge para o cargo pretendido. 

Da minha parte só tenho 
bem a dizer da comunida-
de portuguesa de Bruxelas 
que tão bem me recebeu e 
tratou. E para ser sincero, se 
há coisa da qual tenho sau-
dades de Bruxelas, é dessa 
comunidade, dessa gente 
que tanto faz por Portugal.

(Artigo escrito de acor-
do com a antiga ortografia)

te como o do PS. Sendo o 
programa dos incumbentes, 
naturalmente dedica alguma 
atenção àquilo que já foi feito 
ao longo dos últimos man-
datos no texto introdutório, 
salientando o cumprimento 
das promessas eleitorais an-
teriores. Está dividido em 17 
áreas de intervenção, cada 
uma com uma pequena in-
trodução e com as medidas 
propostas. De entre as pro-
postas apresentadas, destaco 
a construção da Póvoa Arena 
no local da antiga praça de 
touros, de uma residência 
universitária, e do Fórum 
Eça de Queiroz - Casa das 
Associações, que servirá para 
potenciar o trabalho criativo 
nas áreas artísticas e perfor-
mativas.

São quatro programas di-
ferentes e interessantes de ler. 
Recomendo-o. Mantenho a 
esperança que mais candida-
turas disponibilizem as suas 
ideias e propostas neste for-
mato. Os poveiros bem o me-
recem, para tornar a sua im-
portante decisão ainda mais 
consciente e informada. No 
próximo dia 26 decidiremos 
o destino do nosso concelho.

ral não tem o seu programa 
publicamente disponível, 
mas ao longo dos últimos 
meses tem vindo a partilhar 
nas redes sociais algumas das 
suas ideias e propostas para 
o concelho (as três a que 
deram maior destaque refe-
rem-se a um novo modelo de 
atribuição de financiamento 
às associações locais- o de-
signado cheque-associação, 
uma maior afectação de 
recursos para as Juntas de 
Freguesia e a realização de 
um estudo envolvente sobre 
a reestruturação do porto de 
mar); o PAN não tem qual-
quer informação de natureza 
programática disponível on-
line. 

De entre os quatro progra-
mas disponíveis online, o do 
CHEGA diferencia-se dos 
outros três (PSD, PS e Bloco) 
pelas inúmeras referências a 
questões de política nacional 
e pela evocação e prestação 
de voto de lealdade ao seu 
líder (André Ventura). Do 
ponto de vista formal, o pro-
grama utiliza linguagem um 
pouco naif, mas é breve, su-
cinto e fácil de compreender, 
embora sem apoio visual. 

este). Durante os anos que lá 
estive fui muito crítico desta 
falta de articulação, por vezes 
mal interpretado, criticado 
pelas posições que assumia, 
mas tendo sempre o meu 
foco no interesse de Portugal. 
Quantas e quantas vezes se 
pedia à Representação Per-
manente de Portugal Junto 
da União Europeia (REPER), 
interlocutor entre as Institui-
ções Europeias e o Governo 
Português, que nos enviasse 
as posições do Governo de 
Portugal sobre diferentes ma-
térias que estavam a ser ne-
gociadas e a resposta que nos 
davam era: “não temos, o Go-
verno não nos mandou nada 
sobre esse assunto”. Por vezes 
não sabia se era o Governo 
que não enviava se eram os 
técnicos que não queriam 
saber do assunto. Por outro 
lado, nunca percebi porque 
não havia reuniões perma-
nentes entre REPER e Assis-
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uma atividade cultural 
diversificada e conduzam ao 
reconhecimento da Póvoa 
como Cidade Criativa;

- continuará a apoiar a 
atividade desportiva (quer 
de lazer, quer de competição) 
com ferramenta ao serviço 
da saúde e do bem-estar da 
população. (Nascerá o novo 
parque desportivo de Aver-
o-Mar, serão renovados os 
de Aguçadoura e Laúndos, 
surgirão novos pavilhões em 
Rates e Aver-o-Mar…)

2 - No domínio da 
Vitalidade Económica:

- Criará um ecossistema 
favorável à atração e fixação 
de empresas, requalificando 
as áreas empresariais e 
criando novas áreas de 
localização empresarial;

- Incentivará (através do 
Centro Póvoa-Empresas) 
o empreendedorismo, a 
incubação, a inovação…

- Criará, em Laúndos, 
o Centro Empresarial, em 
parceria com a respetiva 
Associação;

- Praticará a fiscalidade 
mais amiga das empresas;

- Colocará o turismo 
no centro das atenções do 
município, diversificando 
a oferta (rotas de visitação 
do património cultural e 

NO CAMINHO CERTO (2)

natural, turismo sénior e 
acessível, desportivo, de 
negócios, de natureza, 
náutico…), combatendo 
assim a sazonalidade que 
ainda carateriza o setor;

- Apoiará o setor agrícola na 
adoção de boas práticas, bem 
como na comercialização 
e exportação da produção 
local;

- Potenciará o contributo 
do mar para a economia da 
cidade (energias oceânicas 
renováveis, construção e 
reparação naval, pesca, 
aquacultura, terminal de 
embarcações de recreio, 
desportos e atividades 
náuticas…);

3 - No capítulo da 
Sustentabilidade Ambiental:

- Alargará a rede de 
ciclovias,

- Concretizará o Plano 
de Mobilidade Urbana 
Sustentável;

- Promoverá um vastíssimo 
plano de reabilitação urbana, 
na cidade e nas freguesias;

- Concretizará projetos 
nos domínios da eficiência 
energética e da transição 
digital, dos espaços 
verdes e meio ambiente, 
da valorização do capital 
natural e da salvaguarda 
da biodiversidade e dos 

ecossistemas (vários parques 
nas freguesias – o da cidade 
será ampliado). Etc. etc….

Todos estes (e muitos 
outros) projetos, que 
integram o “caderno de 
encargos” do PSD para 2021 
a 2025, resultam de uma 
análise multidisciplinar 
ao território, visando 
o seu desenvolvimento 
sustentável. E foram 
debatidos com as populações 
locais (não apenas com 
as juntas de freguesia) em 
reuniões alargadas, pelo 
que este é um programa 
altamente participado 
e, consequentemente, 
mobilizador.

E tem, sobre a concorrência, 
a grande e decisiva vantagem 
de ser realista e, portanto, 
exequível. A pretensa 
alternativa não oferece senão 
música (e muita poesia) – 
que são o eterno refúgio 
de quem desconhece a 
realidade e sabe que nunca 
será desafiado a enfrentá-la.

Portanto, no próximo 
domingo (dia 26 de 
setembro), votar pela 
continuidade: é o caminho 
certo.

P.R.

Mais do que lembrar o 
que o executivo municipal 
em funções concretizou, 
na cidade e nas freguesias, 
ao longo do mandato que 
agora finda, impõe-se ter 
presente o que se propõe 
fazer nos próximos 4 anos. 
Parto, obviamente, da 
convicção de que os Poveiros 
reconduzirão Aires Pereira e 
a sua equipa – sem dúvida 
a mais bem preparada para 
enfrentar os desafios que 
se colocam à Póvoa de 
Varzim, nesta conjuntura 
tão desafiante.

Continuando uma regra 
que vem dos tempos de 
Macedo Vieira (e que 
é, portanto, “marca” 
do executivo social-
democrata), Aires Pereira 
“capricha” no cumprimento 
dos compromissos eleitorais 
(ultimamente, tem até 
utilizado a frase-lema do 
atual primeiro-ministro: 
“palavra dada, palavra 
honrada”). E assim vai 
continuar, pois cada projeto 
constante do programa 
para os próximos 4 anos foi 
orçamentado – e, portanto, 
só lá estão inscritos 
aqueles que o executivo 
tem a certeza de poder 
concretizar, valendo-se para 
tanto de todas as fontes de 
financiamento disponíveis.

A ação do município 
será orientada pelo “ Plano 
Estratégico 2020-2030”, 
com o apoio do quadro 
“Norte 2030” e do “Plano de 
Recuperação e Resiliência” 
(P.R.R.).

O Plano Estratégico (que 
acolhe e integra importantes 
documentos norteadores: o 
“Plano Nacional da Energia 
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UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

e Clima 2030”, a “Estratégia 
Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas”, 
a “Estratégia Municipal de 
Habitação” e os normativos 
internacionais que 
pretendem fazer da união 
Europeia, até 2050, um 
território de neutralidade 
carbónica e fazer da 
presente década a “Década 
da Recuperação dos 
Ecossistemas”)  - o Plano 
Estratégico, dizia, assenta 
em 4 eixos, com objetivos e 
medidas setoriais que estão 
vertidos no programa que o 
PSD se propõe concretizar.

A escassez de espaço não 
permite referir senão os 
principais objetivos: 

1 - No tocante à Coesão 
Social: 

- a remodelação, ampliação 
e modernização do Centro 
Hospitalar (projeto em que 
Aires Pereira se empenhou 
particularmente) e das 
Unidades de Saúde Familiar;

- a construção de 
150 habitações a custos 
controlados, para aquisição 
ou arrendamento, com 
vista à fixação de população 
jovem;

- a construção de 
habitação social, conforme 
previsto na “Estratégia Local 
de Habitação”;

- a construção de uma 
residência universitária;

- a Educação no centro da 
política de investimentos: 
o município terá, do pré-
escolar ao secundário, 
as melhores escolas da 
região, dotará de creches as 
freguesias que ainda as não 
têm e renovará as Escolas do 
Desterro e Sininhos;

- construirá os 
equipamentos culturais 
(Fórum Eça de Queirós, 
Centro Interpretativo 
do Mar da Póvoa, e 
outros, também nas 
freguesias) que permitam 

OPINIÃO



30 | 23 SETEMBRO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

LAZER

30 | 21 MAIO 2020 | JORNAL PÓVOA SEMANÁRIO

SOPA DE LETRAS

Um rapaz de cinco anos queria ganhar 100 euros e 
pediu a Deus, rezando durante duas semanas.
Como nada acontecia, resolveu mandar uma carta para 
Deus, com seu pedido.
Os correios receberam a carta endereçada para Deus 
e então os funcionários decidiram remetê-la para a 
Assembleia do país.
A Assembleia acabou por � car comovida com o pedido 
e acabaram por se juntar e enviar uma nota de 50 euros 
para o rapaz, pois acharam que 100 euros era muito 
dinheiro para uma criança tão pequena.
O rapaz recebeu os 50 euros e imediatamente sentou-se 
para escrever uma carta de agradecimento:
- Deus, muito obrigado por mandares-me o dinheiro 
que eu pedi. Contudo, notei que, por alguma razão, 
Deus o mandou da Assembleia. Como sempre, aqueles 
miseráveis � caram com 50 euros de comissão.

Toca o telefone e o médico reconhece a voz de um colega 
do outro lado da linha:
- Precisamos de mais um jogador para jogar às cartas.
- Estou a caminho.
Enquanto ele veste uma camisa, a sua mulher pergunta:
- O caso é grave?
- É sim - responde ele, muito sério - é tão grave, que já 
há outros três médicos no local.

A esposa diz para o marido:
- Se eu soubesse que você era tão pobre, nem teria 
casado contigo!
Ao que o marido responde:
- Mas não foi por falta de aviso! Eu sempre te disse: 
TU ÉS TUDO O QUE TENHO!

Após testar por uma semana o novo aparelho auditivo, 
o idoso regressa ao médico.
- O senhor está gostando do aparelho? - pergunta o 
médico.
- Está funcionando que é uma maravilha - responde o 
senhor.
O médico pergunta:
- E o que é que a sua família achou de o senhor voltar a 
ouvir?
E o senhor responde:
- Bem, eu ainda não contei a eles, mas já mudei o meu 
testamento três vezes.

O � lho conta para a mãe:
- Mãe, descobri o lado bom da escola!
- E qual é, meu � lho?
- O lado de fora.

ANEDOTAS
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Um polícia estava na estrada, e ao chegar ao posto onde trabalha, avista um carro 
andando em baixíssima velocidade.
Imediatamente ele faz sinal para o carro parar e vai falar com o motorista.
Aliás, a motorista.
É uma senhora idosa acompanhada de três amigas da mesma faixa etária.
- Não sei se a senhora sabe, mas andar devagar demais pode provocar um acidente! - 
adverte o guarda.
- Mas, guarda! Eu só estou obedecendo a sinalização! É assim muito estranho, só 
porque ninguém respeita a sinalização?
- Um minuto, senhora! - interrompe o polícia - posso saber que sinalização a senhora 
está a respeitar?
A velhinha não diz nada.
Só aponta para uma placa onde está escrito “EN 50”.
- Mas, minha senhora… Aquela placa não indica o limite de velocidade, mas sim o 
número da estrada, “Estrada Nacional 50”… Olhe, eu não vou multá-la se a senhora 
prometer ter mais atenção, tudo bem?
- Está bem. Está bem.
- Só mais uma coisa - diz o guarda - as restantes senhoras estão bem? Elas parecem 
assustadas!
- Elas já vão melhorar! - responde a senhora - é que nós acabamos de sair da “EN 250”.

O Presidente queria um selo com uma foto sua para celebrar o seu primeiro 
ano de governo.
Ele exigiu um selo de altíssima qualidade.
Os selos são criados, impressos e vendidos.
O Presidente � ca radiante!
Alguns dias depois, o Presidente � ca furioso ao ouvir reclamações de que o 
selo não adere aos envelopes.
O Presidente convoca os responsáveis e ordena que investiguem o assunto.
Eles pesquisam as agências dos correios de todo o país e relatam o problema.
Todos dizem:
- Não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que as 
pessoas andam a cuspir do lado errado

O � lho conta calmamente para a mãe:
- Mãe, hoje veio um ladrão aqui a casa.
A mãe desesperada pergunta:
- Meu Deus! E o que é que ele levou?
O � lho responde:
- Nada. Ele só veio pedir o teu voto.

Entre amigos, um deles desabafa:
- Tenho mesmo quase tudo para ser rico!
- E o que te falta? - pergunta o amigo.
Responde o primeiro:
- Dinheiro!
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ARGEVADI E CD PÓVOA RECEBEM 
IMPORTANTES APOIOS MUNICIPAIS

O executivo municipal da 
Póvoa de Varzim reuniu-se 
na passada terça-feira pela 
última vez neste mandato e 
aprovou diversos apoios a 
entidades e organismos do 
concelho.

Destaque, na área social, 
para a aprovação de um 
apoio de 120 mil euros à Ar-
gevadi para finalmente con-
seguir a conclusão do edifí-
cio que irá servir de Creche 
a cerca de 70 crianças até aos 
três anos de idade. O presi-
dente Aires Pereira revela 

que a entidade precisa de 
180 mil euros para finalizar 
a empreitada que se arrasta 
há uma década, sendo que a 
Segurança Social irá avançar 
com 60 mil euros. 

A reunião também serviu 
para aprovar um subsídio 
no valor de 120 mil euros ao 
Desportivo da Póvoa no âm-
bito do contrato-programa 
de desenvolvimento despor-
tivo. A verba refere-se à se-
gunda metade do protocolo 
anual e destina-se a apoiar o 
desenvolvimento do Plano 

 

23 setembro, quinta

“Jungle Cruise”
Cinema
21h30
Teatro Municipal 
de Vila do Conde

“Family Romance Llc”
Cinema
21h30
Cine-Teatro Garrett

25 setembro, sábado

“Música no Adro”
Fado
21h45
Igreja Matriz

“As procissões da 
Igreja da Lapa”
Conferência
21h30
Igreja da Lapa

28 setembro, terça

“100 C@RAS”
Teatro
21h30
Cine-Teatro Garrett

Pub

Por se tratar do último 
encontro desta vereação, 
o presidente Aires Pereira 
deixou o reconhecimento a 
todos, realçando “a postura 
de permanente abertura e 
cooperação que os dois ele-
mentos do Partido Socialis-
ta tiveram, desde a primei-
ra hora, com os restantes 
membros do executivo, de 
que foram verdadeiramen-
te pares”. O porta-voz da 
oposição, Miguel Fernan-
des, agradeceu a mensa-
gem e também fez questão 
de afirmar que sai “enri-
quecido desta experiência 
política e com a sensação 
de dever cumprido”, apesar 

ELOGIOS E SORRISOS NA DESPEDIDA 

29 setembro, quarta

“Microspectivas dun 
Marica Millenial”
Espectáculo
21h30
Cine-Teatro Garrett

de Atividades do clube, mas 
o edil avisou que esse apoio 
ficará futuramente depen-
dente do que vier a suceder 
na ação judicial que envolve 

uma construtora angolana e 
a autarquia relativamente às 
instalações do CDP. 

Outras decisões tomadas 
por unanimidade foram a 
concessão de um subsídio de 
68 mil euros à Cruz Verme-
lha, para conclusão dos Ni-
nhos de Autonomia, em Ter-
roso; de um apoio ao Centro 
de Karaté Aguçadourense 
para suportar a participação 
de dez atletas e treinador 
num Open de Karaté no Lu-
xemburgo no próximo fim 
de semana.

O TEMPO NA REGIÃO - 23 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO

30 setembro, sexta

“Respect”
Cinema
21h30
Teatro de Vila do Conde

de não ter conseguido con-
cretizar todos os objetivos 

que tinha, nomeadamente a 
instalação de uma unidade 

de talassoterapia nas insta-
lações da Varzim Lazer.


