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PRESIDENTES DA CÂMARA TOMARAM 
POSSE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Nos últimos dias foram tomando posse os presidentes eleitos para liderar os municípios da região envolvente à Póvoa de Varzim. Além do autarca po-
veiro, Aires Pereira (destaque nas páginas 4 e 5), também foram empossados Vítor Costa em Vila do Conde (destaque na página 15), Benjamim Perei-
ra em Esposende (destaque na página 12), Mário Passos em Vila Nova de Famalicão, Sérgio Humberto na Trofa e Mário Constantino em Barcelos. 

Algarve
Gran Canária

Madeira
Açores
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S a n t a  C a s a  d a  M i s e r i c ó r d i a
d a  P ó v o a  d e  V a r z i m

L a r g o  d a  M i s e r i c ó r d i a  4 4 9 0 - 4 2 1  P ó v o a  d e  V a r z i m

w w w . s c m p v a r z i m . p t

g e r a l @ s c m p v a r z i m . p t

2 5 2  2 9 0  5 2 0  -  2 5 2  6 1 8  5 7 1  -  9 6 8  7 7 7  9 5 6

265 Anos na Saúde e Apoio Social

E S T R U T U R A  R E S I D E N C I A L  P A R A  P E S S O A S  I D O S A S

A P O I O  D O M I C I L I Á R I O  -  S E G U N D A  A  D O M I N G O  D A S  8 : 3 0 H  À S  2 1 : 0 0 H

C E N T R O  D E  D I A

P R O G R A M A  D E  E M E R G Ê N C I A  A L I M E N T A R  -  P E A

P E N S I O N A T O  -  E S T R U T U R A  R E S I D E N C I A L

C E A P  -  A P O I O   D O M I C I L I À R I O

 C U I D A D O S  C O N T I N U A D O S  L O N G A  E  M É D I A  D U R A Ç Ã O

M E D I C I N A  F I S I C A :

          F I S I O T E R A P I A

                T E R A P I A  D A  F A L A

                        T E R A P I A  O C U P A C I O N A L

CENTRO DE DIA
PROMOVER A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, TODOS OS DIAS

Atividades e Entretenimento
Quebre a rotina com atividades estimulantes, desde socio-culturais, a

lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva.

Nutrição e Alimentação
O serviço inclui o fornecimento do pequeno-almoço, almoço, lanche,

e se necessário jantar. As ementas são elaboradas por uma

nutricionista, garantindo aos utentes uma alimentação nutricional e

equilibrada.

Cuidados de Saúde
Administração de medicamentos quando prescritos e em articulação

com os serviços locais de saúde.

Higiene Pessoal
Banho e cuidados básicos de higiene pessoal.

Cuidados de Imagem
Barba e manutenção de unhas.

Tratamento Roupa
Caso necessário, lavamos e tratamos a roupa do utente.

Transporte
Caso necessário, fazemos o transporte do utente de e para o

domicílio.
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O final da tarde do passa-
do dia 14 ficou marcado pela 
cerimónia de instalação da 
Assembleia Municipal e da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim. O evento  ocor-
reu no Cine-Teatro Garret e 
começou com a intervenção 
de Afonso Pinhão Ferreira, 
presidente da assembleia em 
exercício (poderá ser recon-
duzido na sessão que está 
marcada para esta sexta-fei-
ra), que deixou um recado 
sobre a importância da con-
certação de ideias na política 
e também uma mensagem 
para o presidente Aires Pe-
reira sobre o desejo de um 
futuro profícuo para o mu-
nicípio. 

Durante a cerimónia os 
eleitos subiram ao palco para 
assinarem o documento for-
mal de início do compro-
misso, sendo um deles João 
Trocado, cabeça-de-lista do 
PS e novo vereador. A sessão 
terminou com o discurso 
do presidente Aires Pereira, 
que salientou a importância 
da criação de um espírito de 
trabalho num ambiente de 
concórdia, tendo ainda refe-
rido que os próximos quatro 
anos serão desafiantes.

No que diz respeito à As-
sembleia Municipal, esta 
conta com 15 eleitos pelo 
PSD e 7 pelo PS, enquanto 
os restantes partidos (CHE-

GA, PCP, Iniciativa Liberal, 
CDS e Bloco de Esquerda) 
têm um representante cada 
um. No órgão têm ainda 
assento os presidentes de 
junta ou seja, cinco sociais-
-democratas e dois eleitos 
por listas independentes em 
Aver-o-Mar, Amorim e Ter-
roso (com o apoio do PSD) 
e na Estela.

POSSE NA FREGUESIAS

Nos últimos dias tam-

AIRES PEREIRA COM DESAFIO PARA 4 ANOS

Pub

bém foram tomando posse 
os presidentes eleitos para 
liderar as freguesias do con-
celho poveiro:  Vítor Correia 
na Estela (em baixo, à es-
querda), Félix Marques em 
Laundos, José Araújo em 
Balasar, Paulo João em Ra-
tes (em baixo, à direita, Fer-
nando  Rosa em Aguçadou-
ra e Navais, Ricardo Silva 
na Póvoa de Varzim, Beiriz 
e Argivai ( ao lado) e  Car-
los Maçães em Aver-o-Mar, 
Amorim e Terroso. 
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PELOUROS DEFINIDOS NA PRIMEIRA REUNIÃO
A primeira reunião do 

novo executivo municipal 
serviu para Aires Pereira 
proceder à  distribuição de 
pelouros pelos sete eleitos 
do PSD, que ficarão todos a 
tempo inteiro. O presiden-
te da Câmara da Póvoa de 
Varzim decidiu ficar com  
responsabilidades nas pastas 
da Administração, Finanças, 
Desenvolvimento Económi-
co, Saúde, Gestão de Fundos 
Estruturais e Execução do 
Plano Estratégico 2020-2030. 

Ao vice-presidente, Luís 
Diamantino, foram delega-
dos os setores da Educação, 
Cultura, Desporto e Tempos 
Livres. A vereadora Andrea 
Silva ficou com 5 pelouros: 
Coesão Social, Recursos Hu-
manos, Atendimento Mu-
nicipal, Modernização Ad-
ministrativa e Gabinete do 
Munícipe. Já a Luís Ramos 
foram atribuídas funções nas 
Obras Municipais, Mobili-
dade, Transportes e Inteli-
gência Urbana. O Turismo, a 
Agricultura e as Pescas ficam 
sob a responsabilidade da 
vereadora Lucinda Amorim. 

Sílvia Costa terá poderes nos 
temas do Ambiente, Polícia 
Municipal e Proteção Civil. 
Finalmente, Marco Barbosa 
herda quatro departamentos: 
Planeamento, Gestão Urba-
nística, Licenciamento e Ju-
ventude.

A Câmara Municipal terá 
duas reuniões ordinárias 
mensais, na primeira e na 

terceira terças-feiras de cada 
mês, com início às 18h, sen-
do a segunda sessão aberta 
ao público e Luís Caimoto 
o responsável  por lavrar as 
atas das reuniões. 

O autarca apontou o su-
cesso nas candidaturas a 
fundos comunitários para 
diversas obras como o pri-
meiro grande desafio deste 

novo executivo. Outra gran-
de preocupação manifestada 
por Aires Pereira prende-se 
com a urgência de concreti-
zar a Estratégia Local de Ha-
bitação. 

Esta primeira reunião do 
executivo poveiro ficou mar-
cada pelas estreias de Ilda 
Cadilhe e João Trocado nas 
funções de vereadores. O 

cabeça de lista do PS prome-
teu honrar os compromissos 
com que foi a votos e repre-
sentar todos aqueles que 
nele confiaram, assegurando 
que irá enfrentar o mandato 
com sentido de responsabi-
lidade e de forma construti-
va, com espírito crítico e de 
colaboração com a maioria 
quando tal for solicitado. 

Pub
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PROJETO ‘XEQUE-BIKE’ VAI AVANÇAR
O projeto XEQUE-

-BIKE foi o grande ven-
cedor de mais uma edição 
do Orçamento Participa-
tivo Jovem da Póvoa de 
Varzim,  uma iniciativa 
da Câmara realizada pelo 
Pelouro de Juventude em 
parceria com o Conselho 
Municipal de Juventude.

Os alunos Pedro Sou-
sa, Luís Santos, Miriam 
Marques e Lara Moreira, 
da Escola Rocha Peixo-
to, são os autores da ideia 
que reuniu a preferência 
na votação que decorreu 
durante uma semana. O 

Pub

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

A Filantrópica está a aco-
lher por estes dias uma 
exposição coletiva de arte 
intitulada “Na Minha Casa 
- Quarentena Representada”. 
A mostra, com curadoria de 
Ana Romero, reúne criações 
de alunos das escolas EB 2,3 
Flávio Gonçalves e Secun-

ALUNOS EXPÕEM TRABALHOS 
SOBRE CONFINAMENTO 

dária Rocha Peixoto sobre o 
tempo pandémico que vive-
mos. 

Sob orientação das pro-
fessoras Cristina Ferreira e 
Isabel Braga, crianças e jo-
vens foram desafiados a efe-
tuarem trabalhos artísticos 
relacionados com o período 

de confinamento, ilustran-
do vivências e experiências. 

Os desenhos e pinturas 
podem ser apreciados na 
Cooperativa de Cultura até 
ao próximo dia 6 de novem-
bro, de segunda a sexta, das 
15h às 19h, e aos sábados, 
das 15h às 18h.

quarteto obteve 67 votos de 
um total de 241 votos. Os 
vencedores vão agora ter 
direito a colocar  em mar-
cha um projeto que propõe 
disponibilizar aos jovens 
oportunidades sustentáveis 
para o dia a dia: por um lado 
promovendo a mobilidade 
através da instalação de um 
abrigo para bicicletas; por 
outro lado promovendo as 
relações interpessoais com 
a aquisição de equipamen-
tos de xadrez para ar livre 
e sala. O orçamento para a 
concretização deste projeto 
na secundária poveira ronda 

SELO ESCOLA SAUDÁVEL COM VÁRIOS GALARDOADOS
Quatro escolas da Póvoa 

de Varzim viram as suas 
práticas serem reconheci-
das com o galardão “Selo 
Escola Saudável 2021-23”. 
As escolas Rocha Peixoto, 
de  Rates,  de  Aver‐o‐Mar 
e  Cego  do  Maio tiveram 

as candidaturas aprovadas 
pela DGE.  Nesta 4.ª edição 
voltam a ser distinguidas 
as escolas e agrupamentos 
que concorreram à inicia-
tiva e que se destacaram na 
promoção de uma políti-
ca de saúde e de bem-estar 

espelhada no seu projeto 
educativo, fortalecendo as-
sim a capacidade em criar 
um ambiente saudável para 
a aprendizagem. O agrupa-
mento de escolas  Dr.  Car-
los Pinto Ferreira foi o único 
aprovado em Vila do Conde.

os 18 mil euros.
À fase final desta inicia-

tiva tinham chegado ainda 
mais seis projetos (Projeto 
NEXO; A Sala do Futuro; 
Rebento Festival; Juventude 
On; Descodifica o teu Fu-
turo; Aprender a Alcançar) 
criados por jovens entre os 
14 e os 30 anos, com ideias 
em áreas tão diversas como a 
tecnologia, a arte, o desporto 
e a ação social. Quem votou, 
após registar-se, tinha de ter 
a mesma idade, assim como 
residir, estudar ou trabalhar 
no concelho da Póvoa de 
Varzim. 
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BOMBEIROS FESTEJAM 144 ANOS DE MISSÃO
A Real Associação Hu-

manitária dos Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de 
Varzim festejou no passado 
sábado o 144º aniversário. 
O programa comemorativo 
incluiu a formatura geral e o 
hastear das bandeiras, segui-
do pela romagem ao cemi-
tério, bênção de uma nova 
viatura (um Veículo Tanque 
Tático Urbano) e uma sessão 
solene onde foram agracia-
dos bombeiros com 5, 10, 15, 
20, 25 e 30 anos de serviço 
e do quadro de honra, sen-
do um deles o comandante 
Francisco Nova, já com três 
décadas de nobre missão. 

No momento, o Presiden-

CAPELA MARTA OFERECEU NOITE DE GALA 
O cine-teatro Garret re-

cebeu, na noite do passado 
dia 13, a Gala da Associação 
Cultural Capela Marta que 
homenageou “pessoas que 

te da Direção, Rui Coelho, 
sublinhou que todos os dis-
tinguidos pela Federação 
dos Bombeiros do Distri-
to do Porto e pela Liga dos 
Bombeiros Portugueses 
devem “sentir orgulho, não 
na medalha, mas no que ela 
representa”.

A cerimónia contou com 
a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, que 
manifestou “total disponibi-
lidade de continuar a estar 
atento às necessidades des-
te corpo ativo, apoiando a 
atuação ao nível da proteção 
ativa da nossa comunidade”. 
Aires Pereira comprome-
teu-se “a ceder espaço para 

contribuíram para o cresci-
mento e sucesso” da institui-
ção de música coral. 

Além das vozes masculi-
nas do coro anfitrião diri-

gido por Tiago Pereira, na 
sessão participaram outros 
artistas amigos da associa-
ção que tem levado por todo 
o país “um vasto reportório 

sacro e profano, entre o qual 
se destacam obras do seu 
fundador, em 1951, António 
“Marta”, apresentando- se  “a 
cappella” ou acompanhado 

por diversas formações ins-
trumentais”. 

A coletividade é atual-
mente presidida por João 
Magalhães. 

a instalação do campo de 
treino na Zona Industrial 
de Laundos, assim como a 

manter o apoio anual na 
época de Natal, como reco-
nhecimento da dedicação 

inestimável por parte dos 
bombeiros ao serviço dos 
outros”.

A  Junta da União de Fre-
guesias da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai entregou 
1100 euros à Liga Portugue-
sa Contra o Cancro. A verba 
resultou da venda de t-shirts 
com temáticas poveiras du-
rante os meses de verão nas 
5 delegações. O presidente 
Ricardo Silva agradeceu à 
população “pela forma como 
aderiu de forma entusiástica 
a esta iniciativa”, recordando 
que “o Cancro é uma doença 
que nos toca cada vez mais 
de perto a todos”. As cami-
solas decoradas com monu-
mentos e com a evocação 
das siglas foram um sucesso 
e continuam à venda.

VENDA DE T-SHIRTS AJUDA
LIGA CONTRA O CANCRO 

Pub
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ERASMUS DAYS NA  SECUNDÁRIA ROCHA PEIXOTO
A Escola Secundária de 

Rocha Peixoto, na Póvoa de 
Varzim, celebrou os #Eras-
musDays  entre 15 e 17 de 
outubro. Trata-se de uma 
iniciativa europeia destina-
da a promover o intercâm-
bio de alunos entre escolas 
europeias e dar visibilidade 
às atividades organizadas 
pelos benefi ciários. Logo 
no primeiro dia foi apre-
sentado um fi lme produzi-
do por alunas portuguesas, 
onde estas apresentam as 

peripécias e experiências li-
gadas às cidades da Póvoa de 
Varzim e de Vila do Conde. 

A primeira apresentação 
do fi lme tinha sucedido na 
Hungria, onde as estudantes 
estiveram no fi nal de setem-
bro, sendo o objetivo dar a 
conhecer o estilo de vida de 
um jovem português aos paí-
ses parceiros do Programa 
Erasmus+. As jovens Ana 
Valeixo, Ana Chen, Concei-
ção Castro, Francisca Miran-
da, Rafaela Barcelos e Anita 

PCP DENUNCIA PROBLEMAS EM BAIRRO SOCIAL
Uma delegação do PCP 

promoveu uma visita ao 
Agrupamento Habitacional 
da INCONS. A comitiva in-
cluiu Miguel Andrade, eleito 
da CDU na Assembleia da 
União de Freguesias da Pó-
voa de Varzim, Beiriz e Ar-
givai. O objetivo desta ação 
foi, segundo os comunistas, 
“denunciar problemas exis-
tentes, bem como encontrar 
soluções para melhorar a 
qualidade de vida dos mo-
radores”.

Em comunicado, a Comis-
são Concelhia da Póvoa de 
Varzim do PCP defende que 
“a Câmara Municipal não 

pode continuar a empurrar 
para o canto o que é da sua 
inteira responsabilidade”, 
dando o exemplo do quese 
passa naquele bairro social 
poveiro, no qual “o apoio às 
famílias mais carenciadas é 
diminuto e há anos que há 
defi ciências conhecidas pela 
Câmara e que nunca foram 
resolvidas”.  

O PCP conta que “teve 
conhecimento de habitações 
que estão cheias de humida-
de por problemas estrutu-
rais” e aponta “os problemas 
de saúde que a situação acar-
reta”. Entre os problemas en-
contrados estão “a destrui-

Pub

Fumega partilharam com a 
Onda Viva algumas das ex-
periências vividas na Hun-
gria e explicaram um pouco 
mais sobre o fi lme que gra-
varam sobre as suas famílias, 
interesses e escola.

Também o professor res-
ponsável pelos projetos euro-
peus, Noel Miranda, realçou 
os desafi os vividos no ano 
de 2020 devido à pandemia, 
sublinhando ainda a necessi-
dade de adaptação aos novos 
tempos.

ção de madeiras, pinturas, 
parquets e móveis, o que 
demonstra”, na opinião do 
PCP, “um completo abando-
no e desprezo da autarquia 
às famílias menos favore-
cidas do concelho”, tornan-
do-se urgente “intervir com 
celeridade”. Além de recor-
dar que o “bairro já teve um 
gabinete com um Assisten-
te Social, retirado há mais 
de uma década”, a comitiva 
comunista aponta que “os 
jardins, que outrora eram 
bonitos, cheios de plantas e 
relva, hoje estão sujos e ina-
dequados, tornando ainda 
mais evidente o abandono 

promovido pela autarquia”.
A terminar, a nota enviada 

às redações sublinha que a 
Câmara “deveria repensar a 
sua estratégia para dar nova 
dignidade a esta zona habi-

tacional” e que “os poveiros 
podem contar todos os dias 
com o PCP na denúncia 
destes e outros problemas, 
bem como no encontro de 
soluções concretas para os 
resolver”.

SAPATILHAS CRIADAS POR POVEIROS
A exposição “Da Póvoa 

para o Mundo” esteve pa-
tente nos últimos dias no 
Centro Coordenador de 
Transportes. Tratou-se de 
uma mostra de sapatilhas 
da Shoevenir, uma marca 
criada por Gonçalo Mar-

ques e Miguel Lopes, dois 
jovens poveiros, amigos 
de infância, formados em 
Gestão e em Design. Am-
bos acreditam que viagens, 
arte e sustentabilidade fun-
cionam bem em conjunto, 
tendo criado sapatilhas que 

retratam lugares do nosso 
país através de ilustrações, 
tentando dar ao turista e não 
só um produto inovador. O 
calçado é unissexo, vai do 36 
ao 46, sendo produzido em 
Portugal com materiais ami-
gos do ambiente.
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SANTUÁRIO EM BALASAR COM NOVIDADES EM 2022
Manuel Casado Neiva 

revelou no passado dia 13 
que continua a ser feito o 
trabalho burocrático ten-
do em vista o lançamento 
do concurso internacional 
para a construção do San-
tuário em honra da Beata 
Alexandrina. 

Em declarações deixadas 
nas cerimónias alusivas à 
passagem dos 66 anos da 

morte da ‘santinha de Ba-
lasar, o pároco estimou que 
dentro de cinco meses a ta-
refa deve estar concluída.

Já o D. Jorge Ortiga apelou 
à concórdia na diocese que 
lidera. O Arcebispo de Bra-
ga enviou uma mensagem à 
comunidade católica, valen-
do-se da frase que marcou as 
celebrações na freguesia da 
Póvoa de Varzim - “Como 

LAUNDOS VAI TER MAIS UMA UNIDADE DA LIPOR
Já saiu no Diário da Repú-

blica o anúncio da Lipor – 
Serviço Intermunicipalizado 
de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto para   o “for-
necimento e montagem de 
uma unidade de microdiges-
tão de resíduos alimentares, 
provenientes da recolha sele-

tiva, na Póvoa de Varzim”. O 
concurso está aberto durante 
cerca de um mês também a 
firmas estrangeiras e o “va-
lor-base” ultrapassa o meio 
milhão de euros, em concre-
to 533 mil e 125 euros. Quem 
ficar com a responsabilidade 
de edificar a unidade já sabe 

ESCRITOR DE ARGIVAI LANÇA ‘O ELOGIO DA DUREZA’
Rui de Azevedo Teixei-

ra estreou-se no romance 
com o primeiro volume 
da Trilogia “A Vida Aven-
tureira de um Homem de 
Letras”. 

O ensaísta poveiro de 70 
anos, natural de Argivai, 

deu aulas em várias univer-
sidades europeias e africanas 
(Minho, Agostinho Neto, 
Eduardo Mondlane, Colónia 
e Aberta) e é doutorado em 
Literatura Portuguesa. 

Rui de Azevedo Teixeira 
organizou congressos in-

que terá um prazo máximo 
de oito meses para concluir 
os trabalhos que vão decor-
rer na freguesia de Laundos. 
Os resíduos alimentares são 
partes essenciais no fabrico 
de um composto fertilizante 
para a agricultura que a Lipor 
comercializa.

Alexandrina, cuidar das feri-
das do próximo”. 

D. Jorge Ortiga lembrou 
que o Papa Francisco con-
vocou um Sínodo  - uma 
auscultação global - que, a 
nível das dioceses, arranca 
no próximo domingo. Um 
processo que o arcebispo 
deseja que tenha o Espírito 
que norteou a Beata Alexan-
drina.

ternacionais sobre a Guer-
ra Colonial e do Ultramar, 
onde cumpriu serviço mili-
tar no período 1973-75, em 
Angola, como alferes mili-
ciano com a especialidade 
‘comando’, sendo autor de 
diversas obras.
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A PSP deteve os sus-
peitos de 34 assaltos a 
bombas de gasolina, res-
taurantes e cafés em 16 lo-
calidades da região norte, 
incluindo Vila do Conde 
e Póvoa de Varzim. Fo-
ram detidos três homens 
e duas mulheres suspeitos 
de roubar, desde o início 
deste ano, várias máqui-
nas de tabaco, milhares 
de euros e raspadinhas, 
entre outros bens.

Os três elementos mas-
culinos, com idades entre 
os 27 e os 43 anos, eram 
os operacionais do gru-
po, todos cadastrados 
por crimes com recurso 
a arma de fogo e que ti-
nha sido recentemente 
libertados após cumpri-
rem grande parte das 
penas.   Após estudarem 
os alvos, os assaltantes 
furtavam automóveis e 
trocavam as matrículas, 
tendo preferência por lo-
cais mais próximos de au-
toestradas, arrombando 
as montras ou as portas 
das lojas com recurso aos 
carros roubados, a marre-
tas, cintas e ganchos. 

A operação de combate 
aos crimes de roubo, furto 
qualificado em estabeleci-
mentos, furto, viciação e 
falsificação de veículos e 
posse ilegal de armas  foi 
realizada no passado dia 
12 sob coordenação da 

Divisão de Investigação Cri-
minal do Porto da PSP. Na 
ação estiveram envolvidos 
70 elementos de diferen-
tes valências da PSP e com 
colaboração da GNR, que 
realizaram 15 buscas do-
miciliárias. Foram apreen-
didos quase 20 mil euros, 
assim como centenas de 
raspadinhas, armas de fogo 
de elevado calibre, um cofre, 
material usado nos assaltos, 
perto de 400 maços de taba-
co e outros bens roubados.

Após serem presentes ao 
juiz para o primeiro inter-
rogatório judicial, que de-
correu no Tribunal de Ins-
trução Criminal do Porto, 
os três homens ficaram em 
prisão preventiva, ou seja, 
regressaram à prisão de 
Custóias, em Matosinhos, 

GANGUE DETIDO APÓS ONDA DE ASSALTOS

pouco tempo de terem sido 
libertados, ficando a aguar-
dar a conclusão da acusação 
do Ministério Público.  Já as 
mulheres com ligações ao 
grupo, que vendiam o taba-
co furtado a recetadores e 
a moradores de bairros do 
Grande Porto, foram am-
bas libertadas: a de 19 anos 
ficou obrigada a apresen-
tações na esquadra da PSP 
e a de 69 anos, mãe de um 
dos suspeitos, ficou sujeita a 
termo de identidade e resi-
dência. 

MÁQUINA ILEGAL 
APREENDIDA 
EM CAFÉ

Agentes da Esquadra de 
Intervenção e Fiscalização 
da Divisão de Vila do Con-
de da PSP procederam à de-
tenção de um homem com 
20 anos no âmbito do com-
bate à prática de jogo ilegal. 
O comunicado detalha que 
a ação decorreu no passado 
dia 13, às 10 e meia da ma-
nhã, na rua dos Goivos, na 
Poça da Barca, em Vila do 
Conde, onde foi encontra-
da uma máquina de fortuna 
ou azar num café explorado 
pelo detido. O equipamento 
foi de imediato apreendido, 
assim como 365 euros em 
dinheiro. O comerciante, 
residente em território vi-
la-condense, foi notificado 
para comparecer junto das 
autoridades judiciárias.

POLÍCIA MARÍTIMA 
E ANACOM 
FISCALIZAM 

Embarcações de pesca 
atracadas nos portos da 
Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde foram alvo de uma 
fiscalização na manhã do 
passado dia 8. 

A ação foi desencadeada 
pelos comandos-locais da 
Polícia Marítima, em cola-
boração com a Autoridade 
Nacional de Comunica-
ções, sendo dirigida aos 
equipamentos de comuni-
cação rádio instalados nos 
barcos. 

No total foram fiscaliza-
das seis  barcos de epsca, 
mas os três elementos da 
Polícia Marítima e os dois 
inspetores da ANACOM 
não detetaram qualquer 
irregularidade nos apare-
lhos.

Pub
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Um acidente complicou 
imenso o trânsito e provo-
cou vários quilómetros de 
fi la na auto estrada A28 na 
manhã da passada sexta-
-feira. Tudo devido ao des-
piste de um camião junto 
ao nó de Modivas, Vila do 
Conde, no sentido Norte-
-Sul, perto do Outlet.  Um 
veículo ligeiro também es-
teve envolvido no acidente 
e três pessoas fi caram feri-
das: duas foram transpor-
tadas para o hospital Pedro 
Hispano, em Matosinhos, 

ACIDENTE CAUSOU QUILÓMETROS DE FILA NA A28

OCORRÊNCIAS 

DOCENTE SUSPENSO NA ESEQ FOI SANCIONADO NO PASSADO
O professor da Escola 

Secundária Eça de Queirós 
que se tornou popular pela 
publicação de vídeos impró-
prios na internet acumula 
três suspensões em apenas 

quatro anos. A revelação foi 
feita pela JN, que detalha 
que o docente também foi 
punido na Escola Secundá-
ria da Maia em 2018, na Ro-
cha Peixoto em 2019 e a úl-

timo vez no mês passado. A 
mesma fonte acrescenta que 
“tudo somado, são 305 dias 
sem salário, impedido de le-
cionar”, com a consequência 
de haver, “a cada processo, 

e uma recebeu assistência 
no local. O alerta foi dado 
às 8h16 e a GNR esteve no 
local a tentar desanuviar o 
tráfego que se processou 
numa só via durante muitas 
horas. O camião tombou e 
apanhou “rails” de proteção. 

Incidente na linha de me-
tro afetou circulação

Um incidente na linha do 
metro em Vila do Conde 
obrigou a uma pequena in-
terrupção na circulação da-
quele meio de transporte no 

passado dia 9. O caso suce-
deu a meio da manhã entre 
as estações de São Brás e de 
Portas Fronhas. Uma pes-
soa fi cou ferida e foi levada 
ao Hospital pelos bombei-
ros locais. A PSP esteve 
no local e tomou conta da 
ocorrência. 

uma troca de escola”. Ao 
jornal, Manuel Ribeiro rei-
terou que este caso é “uma 
cabala” com “factos exage-
rados e mal compreendidos”. 
O professor tem 63 anos, 34 

deles na área da docência 
nas disciplinas de Economia, 
Direito, Sociologia e Gestão, 
fazendo parte do quadro da 
Escola Secundária Rocha 
Peixoto.
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NOVOS CASOS NA PÓVOA BAIXAM PARA METADE
Como tem sido hábi-

to nas últimas semanas, 
o  relatório de situação da 
Direção Geral da Saúde 
publicado na passada sex-
ta-feira apresentou mais 
uma descida dos valores da 
incidência cumulativa a 14 

dias de novos casos de Co-
vid-19 na Póvoa de Varzim 
e uma manutenção em Vila 
do Conde. O documento 
apresentou os dados conce-
lhios entre 30 de setembro 
e 13 de outubro. Desde o 
anterior boletim com refe-

rências semanais das locali-
dades, o município poveiro 
baixou de 61 para 30 casos 
por cada 100 mil habitantes, 
ou seja, caiu de 38 para 19 
novos infetados reais nessas 
duas semanas. O concelho 
vilacondense passou de 56 

TOMADA DE POSSE E PRIMEIRA REUNIÃO EM ESPOSENDE
Benjamim Pereira to-

mou posse para o terceiro 
mandato como Presidente 
da Câmara Municipal de 
Esposende. O evento de-
correu no Auditório Mu-
nicipal no passado dia 9 e 
englobou a instalação dos 
elementos eleitos para os 
novos órgãos autárquicos – 
Câmara e Assembleia Mu-
nicipal. Neste último caso, 
Carlos Silva foi eleito pre-
sidente da Assembleia, o 
órgão que representa a po-
pulação de Esposende, na 
primeira sessão realizada 
no mesmo dia no Fórum 
Municipal Rodrigues Sam-
paio

Entretanto, na passada 
quinta-feira, na primeira 

reunião do novo executivo, 
o presidente Benjamim Pe-
reira aproveitou para feli-
citar todos os eleitos no es-
crutínio e desejar um “bom 
mandato” a todos. Segundo 
a informação da autarquia,“o 
vereador eleito pelo Parti-
do Socialista, Luís Peixoto, 
manifestou disponibilidade 
para, em conjunto com os 
eleitos do PSD, desenvolver 
um trabalho profícuo em 
prol das populações”. Quan-
to a decisões, foi aprovada a 
atribuição de um apoio fi-
nanceiro de pouco mais de 
21 mil e 700 euros ao Centro 
Social da Juventude Unida 
de Marinhas para ajudar a 
custear a aquisição de um 
autocarro, que já se encon-

tra ao serviço da instituição. 
Foram também aprovados 
dois protocolos: um com o 
Alto Comissariado para as 

Pub

Migrações, “com vista a uma 
melhor integração na comu-
nidade de pessoas migrantes 
acolhidas no concelho” e 

outro com a Cooperativa 
para o “controlo e vigilân-
cia da vespa velutina no 
concelho de Esposende”.

para 58 casos por cada 100 
mil residentes no mesmo 
período, isto é, de 45 para 
46 novos infetados reais. So-
mando as duas localidades 
pode dizer-se que surgiram 
apenas 65 novos casos entre 
o fim setembro e meados de 

outubro. Refira-se ainda 
que os concelhos vizinhos 
apresentam uma incidên-
cia de 34 em Barcelos, 37 
em Famalicão e 82 em Es-
posende, tendo todos bai-
xado no número de novos 
casos detetados.

OLMAIS CONQUISTA MEDALHA DE OURO NA ARGENTINA
O azeite OLMAIS  foi pre-

miado com uma medalha 
de ouro na XII edição do 
Concurso Internacional Oli-
vinus. O evento decorreu na 
cidade argentina de Mendo-
za e significou a conquista 
de mais uma distinção para 
a empresa localizada na 
Quinta dos Olmais, em San-
ta Comba de Vilariça, mas 
que é dirigida por poveiros, 
nomeadamente a família 

Gomes Alves. Este concurso 
é considerado como um dos 
maiores do mundo na área e 
valeu à OLMAIS um prémio 
na categoria “Prestigio Oro”. 

Refira-se que os produtos 
da empresa foram reconhe-
cidos mais de 40 vezes nos 
últimos 3 anos por diversas 
entidades, incluindo o Pré-
mio Nacional de Agricultu-
ra para Novas Empresas em 
2019.

2021
Certifica que el Aceite

Olmais Organic Olive Oil

de la Sociedad
Quinta Dos Olmais Lda

Portugal

se le otorga la distincion de

Prestigio Oro
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CAIXA AGRÍCOLA TEM NOVO PRESIDENTE
Rui Manuel Rodrigues 

da Silva assumiu o cargo 
de presidente do Conse-
lho de Administração da 
Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo da Póvoa de 
Varzim, Vila do Conde e 
Esposende (CRL). O em-
possado administrador é 
acompanhado pelos vo-
gais Joaquim Dias Morei-
ra, Celeste Oliveira Santos 
e Manuel Fernandes Dias. 

Segundo Rui Silva, “o 
momento que o país atra-
vessa é particularmente 
preocupante para os em-

ESHT FESTEJOU 5º ANIVERSÁRIO
A Escola Superior de Ho-

telaria e Turismo do Institu-
to Politécnico do Porto, lo-
calizada em Vila do Conde, 
promoveu uma sessão come-
morativa do 5º aniversário 
no passado dia 13. O evento 
contou com as intervenções 
do presidente da ESHT, Flá-
vio Ferreira, que agradeceu a 
colaboração da comunidade 
e dos parceiros para o suces-
so da Escola neste período, e 
também do vice-presidente 
do IPP, José Barros Oliveira.

A cerimónia incluiu a en-
trega de prémios e certifica-
dos aos melhores alunos, na 

presários do setor agrícola 
que, fruto da conjuntura in-
ternacional, veem os custos 
com a atividade a aumentar, 
sem que as receitas acompa-
nhem de igual forma”.  Com 
isto, o termo das moratórias 
torna-se uma temática “bas-
tante preocupante e trans-
versal a toda a sociedade, 
desde famílias a pequenas e 
médias empresas”, reforça o 
presidente do Conselho de 
Administração. 

Face aos desafios vividos é 
essencial dar respostas ade-
quadas às comunidades pois 

qual marcaram presença  al-
gumas figuras de empre-
sas de referência da região, 
como Isabel Azevedo da 
FRICON e Paulo Costa da 
AGROS, assim como a to-
mada de posse dos membros 
cooptados do Conselho de 
Escola (José Gomes Alves, 
Maria José Correia, José Ma-
cedo Vieira e António Sarai-
va Dias). 

Após uma intervenção de-
nominada “O Turismo tem 
futuro”, Ana Jacinto, secretá-
ria-geral da AHRESP, parti-
lhou algumas preocupações 
com o setor num futuro 

próximo, ainda afetado pela 
pandemia da COVID-19. 
Lucinda Amorim, vereadora 
na Câmara municipal da Pó-
voa de Varzim, não faltou à 
festa e realçou a importância 
da Escola Superior de Hote-
laria e Turismo no municí-
pio e na região.

A ESHT continua a regis-
tar elevada procura, tendo 
preenchido totalmente as 
162 vagas da 1ª fase, com 
mais de oito centenas de 
candidatos, 197 dos quais 
elegeram os cursos existen-
tes na escola como primeira 
opção.

“a génese da criação das Cai-
xas de Crédito Agrícola, em 
particular da nossa, foi criar 

instuições financeiras de 
matriz cooperativa e valores 
de proximidade”, sendo este 
o mote dos novos órgãos so-
ciais para futuras interven-
ções.

“PODEMOS MARCAR 
A DIFERENÇA”

Apesar da realidade vivida, 
momento em que os particu-
lares e as empresas se vão de-
parar com o termo dos mo-
ratórios legais relacionadas 
com o covid-19, como pelas 
exigências que o Plano de 

Recuperação e Resiliência 
terá junto das instituições fi-
nanceiras, a Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo da Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde e 
Esposende (CRL) tem como 
objetivo continuar a ter um 
papel preponderante no fi-
nanciamento das pequenas 
e médias empresas. O banco 
afirma-se como um papel 
preponderante na socieda-
de local e explica que com 
a proximidade com os seus 
clientes pode “ajudar a mar-
car a diferença” no apoio às 
pessoas e às empresas. 

GALA HOMENAGEOU NADADORES-SALVADORES 
A Gala de Nadadores 

Salvadores (2020 e 2021) 
d´Os Delfins - Escola de 
Formação, em parceria 
com Os Golfinhos - Asso-
ciação de Nadadores Sal-
vadores, decorreu no Novo 
Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões. O evento 
começou com um sunset e 
terminou com jantar que 
se estendeu até de madru-
gada na passada sexta feira. 

Marcaram presença 
cerca de 250 convidados, 
muitos deles Nadadores 
Salvadores, tendo o mo-
mento sido aproveitado 
para agradecer aos repre-
sentantes de diversas en-
tidades sociais, privadas e 
recreativas a colaboração e 
trabalho conjunto. 

A nível político, desta-
que para a participação do 
Secretário de Estado da Ju-

ventude e do Desporto (João 
Paulo Rebelo), que dirigiu a 
sessão de abertura, além de 
elementos das vereações das 
Câmaras da Póvoa de Var-
zim e de Matosinhos, das 
Juntas de Freguesia da Pó-
voa de Varzim e de Vila do 
Conde. 

O convidado Marcelo Re-
belo de Sousa não conseguiu 
estar presente por dificulda-
des de agenda, mas o Presi-
dente da República enviou 
um vídeo com uma men-
sagem de felicitação pelo 
trabalho realizado em prol 
da segurança balnear. A or-
ganização liderada por Car-
los Ferreira quis enaltecer e 
reconhecer o trabalho dos 
Nadadores Salvadores após a 
conclusão da época balnear 
e premiar aqueles que mais 
se destacaram no desempe-
nhar das funções.  

Foram distinguidos os 
profissionais das mais di-
versas praias dos concelhos 
da Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde, Matosinhos e Porto e 
ainda de algumas praias flu-
viais e piscinas onde a ANS 
Os Golfinhos assume a segu-
rança no meio aquático.

Dos 40 nomeados (20 em 
2020 e 20 em 2021), desta-
que para os diversos vence-
dores de cada categoria:

- Formando Nadador Sal-
vador: Vítor Maio (2020) | 
Bruno Loureiro (2021)

- Postura Nadador Salva-
dor: Irene Quintela (2020) | 
Filipe Costa (2021)

- Mérito Pessoal como Na-
dador Salvador: Ana Ban-
deira (2020) | Hugo Azevedo 
(2021)

- Nadador Salvador Pri-
meiro Ano: Rodrigo Baptista 
(2020) | Maria Rocha (2021).

REGIÃO
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CIRURGIÃ COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
Uma médica do Servi-

ço de Cirurgia do Centro 
Hospitalar Póvoa de Var-
zim - Vila do Conde tor-
nou-se uma das primeiras 
profi ssionais com o grau 
‘Felow’ do European Board 
of Surgery, na sub-especia-
lidade de Cirurgia da Pare-
de Abdominal, da UEMS 
(Union Européenne de 

Médecins Spécialistes). Só-
nia Ribas foi a candidata nº1 
e uma das primeiras do gru-
po restrito de cirurgiões que 
se propuseram com sucesso 
ao exame que decorreu em 
Copenhaga, na Dinamar-
ca, associado ao Congresso 
conjunto entre a European 
Hernia Society e a Americas 
Hernia Society. A profi s-

10 CANDIDATOS A PRÉMIO
Já foram divulgados os 

nomes dos 10 fi nalistas apu-
rados para a grande fi nal do 
Concurso “Vila Fado”. Ana 
Neves, Denise Gonçalves, 
Eduardo Ferreira, Joaquim 
Almeida, José Ferreira da Sil-
va, Manuel Gomes, Maria da 
Conceição Ferreira, Maria 
Júlia Cancela, Rafael Montei-
ro e Sílvia Oliveira são os 10 

vilacondenses que vão tentar 
ser a próxima voz do fado em 
Vila do Conde. Os concor-
rentes têm em comum a pai-
xão e o gosto pelo fado, mas 
se para uns este evento pode 
ser a rampa de lançamento, 
para outros é apenas a con-
cretização de um sonho, frisa 
a organização. A Gala Final 
está agendada para o próxi-

ROTARY PREMEIA ALUNO
O Rotary Club de Vila do 

Conde entregou o Prémio 
José Régio que, anualmen-
te, distingue os dois alunos 
com melhores notas na 
disciplina de Português no 
território vila-condense, 
mas também em Portale-
gre, onde o escritor (já fale-

cido) viveu parte da vida. A 
cerimónia continua a aconte-
cer alternadamente nos dois 
concelhos, mas por causa 
das restrições da pandemia 
de COVID 19 essa junção 
não pôde ser concretizada 
este ano. O Rotary de Vila do 
Conde, presidido por Mar-

mo dia 6 de Novembro, no 
Auditório Municipal de Vila 
do Conde, perante a plateia e 
o júri que selecionou os fi na-
listas. Na decisão os concor-
rentes serão acompanhados 
pelos músicos vilacondenses 
José Saraiva (viola), Márcio 
Silva (guitarra portuguesa) 
e Torcato Regufe (contrabai-
xo).

sional vilacondense tem-se 
dedicado, nos últimos anos, 
à Cirurgia da Hérnia e da 
Parede Abdominal e é sócia 
fundadora e atual presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Hérnia e Parede Abdominal, 
cuja primeira Reunião Na-
cional decorre já nos próxi-
mos dias 19 e 20 de Novem-
bro, no Luso.

ta Miranda, organizou a sua 
sessão no Centro de Memó-
ria no passado dia 9 e distin-
guiu Tomás Costa Lopes (na 
foto, da autoria de Joaquim 
Garrido), que conseguiu as 
boas notas enquanto aluno 
da escola D. Afonso Sanches 
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VÍTOR COSTA JÁ INICIOU O MANDATO
A instalação dos órgãos 

autárquicos em Vila do 
Conde decorreu na ma-
nhã do passado sábado 
no Teatro Municipal. A 
cerimónia foi conduzida 
pelo presidente cessante da 
Assembleia, Lúcio Ferreira. 
Como resultado das elei-
ções, o Partido Socialista 
ficou com maioria absolu-
ta e Vítor Costa assumiu 
a função de presidente  da 
Câmara, tendo a compa-
nhia dos vereadores Sara 
Lobão, Mário Jorge Reis, 
Carla Peixoto e Paulo Vas-
ques. 

O novo presidente sa-
lientou que é importan-
te trabalhar em conjunto 
para o progresso de Vila 
do Conde. A candidata Eli-
sa Ferraz, do movimento 
NAU, assumiu o cargo, tal 
como Dália Vieira e Pedro 
Gomes. Pelo PSD o verea-
dor é Pedro Soares. A atri-
buição dos pelouros será 
feita na primeira reunião 
do executivo, a realizar já 
esta quinta-feira.

PRIMEIRO 
ATO OFICIAL

Depois da tomada de 
posse, Vítor Costa des-
locou-se às Caxinas, na 
companhia do presidente 
da Junta de Vila do Conde, 

Isaac Braga, para depositar 
uma coroa de flores no mo-
numento aos pescadores. 
Este foi o primeiro ato oficial 
como edil. 

MULHER DIRIGE 
ASSEMBLEIA

Também no dia 16 reali-
zou-se a eleição da mesa da 
Assembleia Municipal. Ana 
Luísa Beirão, do PS, foi eleita 
presidente do órgão delibe-
rativo com 27 votos a favor, 
19 abstenções e 2 votos con-
tra, tendo afirmado que irá 
fazer de tudo para “manter 
a casa em ordem” e fazer o 
melhor com a ajuda de todos.

Pub

VILA DO CONDE

AGRICULTORES EM CELEBRAÇÃO NO DIA 27
O 19.º aniversário do Dia 

do Agricultor de Vila do 
Conde volta a festejar-se na 
última quarta-feira de ou-
tubro, desta feita no dia 27. 
A programação inicia com 

uma missa solene na Igreja 
da Lapa, marcada para as 
15h, presidida pelo Cóne-
go Jorge Duarte e celebrada 
pelo Prior de Vila do Con-
de, Padre Paulo César. No 

final da cerimónia religiosa, 
em momento de confrater-
nização, será servido um 
Porto de honra na Coope-
rativa Agrícola de Vila do 
Conde. Nesse dia, segundo 

o Presidente do Conselho 
de Administração, António 
Rodrigues Balazeiro, a Coo-
perativa, sede e armazéns de 
Bagunte e Guilhabreu encer-
rarão pelas 12h30.
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VAL HALA ABRIU NA PÓVOA DE VARZIM
A rádio Onda Viva visi-

tou a Val Hala da Póvoa de 
Varzim e entrevistou Duarte 
Rodrigues, diretor da agên-
cia sediada na Praça do Al-
mada. 

Porquê abrir uma loja na 
Póvoa de Varzim?

Somos uma rede de me-
diação imobiliária em ex-
pansão e a Póvoa de Varzim, 
como ponto central que é 
(perto do Grande Porto, 
Braga, Viana do Castelo, Fa-
malicão, entre outras), sur-
giu-nos como opção muito 
natural para iniciarmos o 
nosso percurso no Norte. Já 
estamos presentes em Lis-
boa, Cascais, Loures e Porti-
mão e todas as agências são 
próprias. Além disso, apesar 
de eu ter nascido em Viana 
do Castelo, sou um povei-
ro de coração. Quando me 

questionaram acerca da lo-
calização da agência, respon-
di, sem hesitar, a Póvoa.

O Duarte, antes de vir 
para a Val Hala, trabalha-
va numa outra empresa da 
concorrência. O que o fez 
abraçar este projeto? 

Como organização de ori-
gem nacional, a Val Hala tem 
uma estrutura muito sólida. 
Insere-se num grupo de em-
presas que atuam no imobi-
liário para além da mediação 
(arquitetura e construção, 
promoção imobiliária). Tive 
o privilégio de ser convida-
do a integrar a empresa e 
apaixonei-me pelo projeto: 
a visão de crescimento cons-
tante, mas sustentado, as 
condições de trabalho ofere-
cidas, a aposta definitiva na 
promoção massiva da marca 
foram fatores essenciais para 

essa decisão.
Além da filosofia customer 

friendly da empresa, com 
foco na satisfação do cliente, 
um bom exemplo disto é a 
nossa campanha de abertura 
aqui na Póvoa, em que ofe-
recemos o certificado ener-
gético, as despesas notariais 
(com a escritura) e um fim 
de semana para duas pessoas 
no Algarve.

O que distingue a Val Hala?
Oferecermos soluções in-

tegradas aos nossos clien-
tes, juntando a mediação à 
construção/remodelação e 
ao nosso know-how em todo 
o espectro do setor. O nosso 
standard de qualidade mui-
to elevado em tudo o que 
fazemos, ao nível da publi-
citação dos imóveis que nos 
são confiados pelos nossos 
clientes e ao nível dos nossos 

empreendimentos, das re-
modelações/reabilitações de 
imóveis. Por exemplo, todos 
os nossos imóveis são pro-
movidos com fotografia e ví-
deo profissional, e publicita-
mo-los nos melhores portais 
nacionais e internacionais, 
entre outros aspetos.

E quanto à profissão de 
consultor imobiliário?

Como em qualquer profis-
são, acabam por se distinguir 
aqueles que se dedicam e se 
entregam especialmente no 
início de carreira. É funda-
mental a paciência, a persis-
tência e a perseverança, que 
sempre acabam por compen-
sar, além de que o mercado 
é muito competitivo e dinâ-
mico. Neste momento, esta-
mos a recrutar consultores 
experientes para trabalha-
rem não só na Póvoa, como 

também em Braga, no Porto 
e noutras áreas circundantes, 
a quem damos condições ex-
traordinárias e muito acima 
da média praticada. Reitero 
que a nossa aposta sempre 
foi na elevada qualidade dos 
serviços prestados, e isso tem 
um preço.

Quais são as perspetivas 
para o futuro?

Para já, pretendemos soli-
dificar a nossa presença aqui 
na Póvoa e continuar a nossa 
expansão, sendo que temos 
planeado abrir mais 4 agên-
cias no Norte, que é uma 
zona fantástica do nosso país 
e cheia de potencial. 

Contactos:
Morada: Praça do Almada 

Nº35 R/C anterior 4490-438 
Email: povoadevarzim@

val-hala.com 
Telefone: 252 022 490 
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É já na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, que abre o supermercado Mercadona  em Vila do Conde. A loja fica situada na Avenida General Humberto 
Delgado e tem cerca de 1.900 metros quadrados divididos entre as secções de Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legu-
mes e Pronto a Comer, com mais de 40 opções de pratos diferentes. O Mercadona promete corredores amplos para que todos possam fazer as suas compras 
confortavelmente. A empresa vai criar 65 novos empregos na cidade e, no âmbito da Política de Responsabilidade Social, este novo supermercado vai doar, 
desde o primeiro dia, produtos de primeira necessidade à Associação de Proteção à Terceira Idade António Ferreira Vila Cova. A Mercadona está já presente 
nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, sendo que ainda  faltam  abrir mais 3 lojas em 2021. A da Póvoa de Varzim está já em construção 
e tem previsão de abertura para 2022.

PUBLIRREPORTAGEM

MERCADONA CHEGA A VILA DO CONDE: 
NOVO SUPERMERCADO DA EMPRESA 
ABRE JÁ NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA
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O PRESENTE E O 
FUTURO DO FUTEBOL 
EUROPEU E MUNDIAL

RUI RODRIGUES

Nos últimos 20 anos o fu-
tebol teve um crescimento 
de receitas, mas a pandemia 
veio inverter esse ciclo e a 
crise financeira em que os 
clubes estão mergulhados 
abriu espaço a uma reflexão 
profunda sobre a entrada de 
novos parceiros de negócios 
e investidores que poderão 
voltar a fazer do futebol um 

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 voltou à liderança do concurso ao ser o único a acertar no resultado do último Rio Ave x Vilafranquense (2x1). 

ANDREA 
SILVA

4 PONTOS

PAULO 
AREAL 

3 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

6 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA
9 PONTOS

PAULO 
MORIM 

7 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

8 PONTOS

PEDRO 
GOMES

7 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

10 PONTOS

RUI 
MAIA 

11 PONTOS

Viseu 1
Varzim 2

Varzim 1
Benfica B 1

Varzim 1
Vilafranquense 0

Penafiel 1
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Viseu 2

JOSÉ 
RICARDO
4 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 92
Murilo 88
Cássio 84
Tavinho 83
João Reis 80
André Micael 70
Luís Silva 70
Luís Pinheiro 69
Nuno Valente 66
Zé Tiago 64
André Leão 61
Agdon 52
Assis 50
Ricardo 44
Tiago Pereira 34
George Ofosu 33
Luís Pedro 26
Lessinho 24
Cerveira 18
Raí 16
Zé Ferreira 6

RIO AVE 

Gabrielzinho 107
Guga 103
Hugo Gomes 97
Aderllan Santos 92
Pedro Mendes 91
Jonathan 90
Joca 89
Costinha 85
Zé Manuel 84
Ukra 74
Aziz 62
Zimbabwe 50
Pedro Amaral 50
Rúben Gonçalves 44
Sávio 38
Ângelo Meneses 36
Vítor Gomes 32
Sylla 32
Fábio Ronaldo 16
Ronan 11
Leandro 2

TROFÉU ONDA VIVA

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

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. 

negócio lucrativo. Os clubes 
mais ricos tentaram sem su-
cesso criar a Superliga Euro-
peia, a FIFA está a fomentar a 
ideia de organizar o Mundial 
de 2 em 2 anos, a UEFA está a 
ponderar alargar a organiza-
ção do Euro. Considero que 
não é com a realização de 
mais jogos que o futebol se 
tornará mais apetecível, mas 
sim com a redução dos mes-
mos, o que pode aumentar 
o interesse dos adeptos pelo 
jogo. O futebol é um jogo de 
emoções e paixões. As 5 ligas 
que criam mais receitas são a 
de Inglaterra, Alemanha, Es-
panha, França e Rússia. Clu-
bes como o Real Madrid e o 
Barcelona perderam capa-
cidade financeira desde que 
foram obrigados a constituir-
-se como sociedades abertas 
e abriram a possibilidade de 
investidores privados entra-
rem no clube. O PSG, em 
sentido contrário, contratou 
Messi e criou uma estratégia 
de conteúdos e aplicações 
digitais que acrescentaram 
uma visibilidade acrescida ao 
clube e a venda de camisolas 
disparou. O futebol evoluiu e 

Pub

Viseu 1
Varzim 1

Varzim 1
Benfica B  0

Varzim 1
Vilafranquense 0

Penafiel 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Viseu 0

Viseu 1
Varzim 1

Varzim 0
Benfica B  1

Varzim 2
Vilafranquense 1

Penafiel 0
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Viseu 0

Viseu 1
Varzim 2

Varzim 1
Benfica B 1

Varzim 2
Vilafranquense 1

Penafiel 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Viseu 0

Viseu 0
Varzim 1

Varzim 2
Benfica B 0

Varzim 3
Vilafranquense 1

Penafiel 2
Rio Ave 1

Rio Ave 3
Viseu 0

Viseu 1
Varzim 1

Varzim 1
Benfica B  2

Varzim 2
Vilafranquense 1

Penafiel 2
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Viseu 1

Viseu 1
Varzim 2

Varzim 1
Benfica B 1

Varzim 2
Vilafranquense 1

Penafiel 1
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Viseu 0

Viseu 1
Varzim 2

Varzim 0
Benfica B 1

Varzim 1
Vilafranquense 0

Penafiel 1
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Viseu 0

Viseu  1
Varzim 2

Varzim 2
Benfica B 1

Varzim 2
Vilafranquense 0

Penafiel 1
Rio Ave 2

Rio Ave 3
Viseu 1

Viseu 1
Varzim 1

Varzim 1
Benfica B 0

Varzim 2
Vilafranquense 0

Penafiel 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Viseu 0

aqueles que amam com pai-
xão os seus emblemas vão ter 
de entender que a entrada de 
milionários nas sociedades 
desportivas dos clubes pos-
sibilitará um maior investi-
mento em transferências e 
novas formas de gerar recei-
tas aos clubes. O marketing 
desportivo é essencial para 
explorar receitas e expandir 
a marca dos clubes, que não 
podem nem devem estar ape-
nas dependentes dos resulta-
dos desportivos. Considero 
que em Portugal existe mar-
gem para o produto futebol 
crescer. A formação tenderá 
a ser vista como um fator 
acrescido de investimento 
para o presente e futuro dos 
clubes, a centralização dos 
direitos televisivos deveria 
ser uma realidade. Penso que 
os clubes portugueses, a Liga 
e a Federação deveriam en-
cetar um diálogo para poten-
ciar uma estratégia comum 
aos interesses de todos para 
que o futebol em Portugal 
seja atrativo para os investi-
dores e que continue a ser in-
teressante e apaixonante para 
os adeptos e clubes.
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O Varzim eliminou o Ma-
rítimo (I Liga) da Taça de 
Portugal num jogo decidi-
do após prolongamento na 
denominada “lotaria dos 
penatis”. Esta 3ª eliminatória 
da prova rainha do futebol 
português foi encarada por 
ambos os técnicos como um 
objetivo importante a alcan-
çar. António Barbosa apos-
tou nos habituais titulares, 
confi ando a titularidade da 
baliza a Ismael Lekbab, que 
tivera uma boa prestação 
em Oleiros. O cariz do jogo 
foi de um início mais afoito 
dos madeirenses, contra-
riado paulatinamente pelos 
varzinistas, que assumiram 
algumas jogadas para tentar 
abrir o marcador ainda antes 
do intervalo. 

Porém, foi já no segun-
do tempo que os  madei-
renses  chegaram à vanta-
gem, aproveitando um erro 
na  transição  ofensiva do 
defesa Luís Pinheiro, que o 
iraniano Alipour aproveitou 
para faturar. Uma adversi-
dade compensada minutos 
depois pela infantilidade de 
Ruben Macedo, um extremo 
que já passou pelo Varzim 
e que foi expulso aos 63m. 

Uma vantagem numérica 
aproveitada pelos alvinegros 
para pressionar o último re-
duto defensivo do Marítimo 
e com sucesso. Aos 80m, 
uma abordagem incorre-
ta do guarda-redes Miguel 
Silva a provocar grande pe-
nalidade, que Heliardo não 
falhou, dedicando o golo ao 
capitão Luís Pedro, sujeito a 
uma intervenção  cirúrgica 
na passada semana. O jogo 
acabou por ir para o prolon-
gamento e logo no segundo 
minuto já o Varzim se adian-
tava no marcador, novamen-
te na cobrança de uma gran-
de penalidade. Desta vez, foi 

Murilo o autor do golo que 
fez transbordar de alegria os 
cerca dos 700 adeptos pre-
sentes. Faltava ainda muito 
tempo e foi no “canto do 
cisne” que surgiu nova gran-
de penalidade, esta muito 
contestada, até porque foi 
assinalada pelo auxiliar de 
Artur Soares Dias. O pas-
saporte varzinista para a 4ª 
eliminatória aconteceu nos 
livres de grande penalida-
de, com Ismael Lekbab a 
defender um remate e a ver 
dois serem rematados para 
fora. No Varzim, Lessinho e 
Zé Ferreira foram decisivos 
depois de merecerem a con-

PENALTIS VARZINISTAS TOMBAM MARÍTIMO

A equipa feminina do 
Varzim fez história no pas-
sado dia 10 ao conquistar 
a primeira vitória do clube 
no escalão principal. 

O triunfo foi obtido em 
Barcelos no terreno do Gil 
Vicente. Gabi, Barbosinha 
e Sara marcaram os golos 
no triunfo por 3x1 que va-
leu a subida ao sexto lugar 
da zona norte. 

As varzinistas somam 
agora quatro pontos e na 
próxima jornada recebem 
o vizinho Famalicão. 

fi ança do treinador na parte 
fi nal do prolongamento.

ANTÓNIO BARBOSA 

Foi enderençando os vo-
tos de condolências à famí-
lia  de Maria da Conceição 
Viana (conhecida por D. 
Conchita ) que o técnico 
alvinegro começou a confe-
rência de imprensa. Quanto 
ao jogo, foi adiantando que 
“ o Varzim foi um justo ven-
cedor e mereceu com justiça 
passar esta eliminatória. Os 
jogadores estão de parabéns 
porque souberam contrariar 
o favoritismo de um adver-
sário de escalão superior. As 
nossas aspirações na Taça, 
independentemente do ad-
versário, será tentar passar 
as eliminatórias seguintes, 
seja contra quem o sorteio 
nos ditar. Acreditamos  em 
todos os jogadores e talvez 
por isso haja quem em pou-
cos minutos faça mais do 
que fazia na época anterior 
em muitos mais.”

HELIARDO EM FOCO

O varzinista Heliardo foi 
o vencedor dos prémios de 

Jogador e Avançado do Mês 
da da II Liga em setembro. 
Nos dois encontros que dis-
putou no mês passado, o 
número nove dos Lobos do 
Mar apontou dois golos e fez 
uma assistência tendo um 
papel decisivo num perío-
do em que o Varzim somou 
quatro pontos. O avançado 
de 29 anos está na Póvoa 
por empréstimo do Arouca, 
sendo o melhor marcador 
da equipa. 

ENTRA PINHO, SAI TÓ 

Emílio Pinho ingressou 
na equipa técnica  para col-
matar a saída precoce de Tó 
Ferreira, que abraçou um 
novo desafi o no Al-Faisaly 
da Arábia Saudita. O trei-
nador de Esposende foi um 
guarda-redes que passou 
por clubes como Paços de 
Ferreira, Freamunde, Aves, 
Leixões, Belenenses e Fama-
licão, entre outros, aprovei-
tando essa experiência para 
passar a funções de treina-
dor. Nos últimos anos esteve 
nas equipas B e sub-23 do 
Rio Ave e esta época fazia 
parte da equipa técnica de 
Pedro Cunha no Maia. 

RAPARIGAS HISTÓRICAS

Pub
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Jogou-se a 3ª eliminatória 
da Taça de Portugal e tivemos 
direito a assistir a 3 tomba gi-
gantes.

Houve festa da taça pelo 
país fora, mas foi em Leça que 
houve a maior surpresa desta 
eliminatória onde o Arouca 
viu-se eliminado nas grandes 
penalidades, depois de ter em-
patado o jogo aos 89 minutos.

O histórico Varzim, elimi-
nou o Marítimo também nas 
grandes penalidades, num 
jogo em que o Marítimo em-
patou aos 120 minutos, colo-
cando o marcador no resul-
tado fi nal, um empate a duas 
bolas.

Na cidade ao lado, em Vila 
do Conde, o Rio Ave cilindrou 
o Boavista com uma vitória 
por 4-0, mostrando que vive 
melhores dias depois daquela 
surpreendente descida de di-
visão. 

Por essa mesma descida, 
foi considerado pela impren-
sa como um tomba gigante, 
embora quem acompanhe o 
momento do Rio Ave, e sendo 
uma equipa com muitos anos 
de experiência na primeira 
liga, pode não considerar este 
resultado como surpreenden-
te. 

Se por um lado, houve al-
guns resultados alargados, por 
outro, também houve equipas 
mais fortes que precisaram de 
suar para conseguirem a pas-
sagem nesta eliminatória da 
prova rainha. 

O Moreirense esteve a per-

No passado domingo o 
Varzim defrontou o Ma-
rítimo num jogo a contar 
para a terceira eliminatória 
da Taça de Portugal de fu-
tebol. O jogo fora dispu-
tado de início ao fi m com 
oportunidades para ambas 
as equipas. Nas bancadas 
os nervos à fl or da pele, no 
campo competitividade e 
intensidade, tudo sensa-
ções que foram além dos 
90 minutos, pois com uma 
igualdade 2–2 no fi nal do 

CAMINHADA NA TAÇA
APURAMENTO NOS PENÁLTIS 

EMBARQUE RUMO AO JAMOR!
No passado domingo 

houve surpresa nos Arcos. O 
Rio Ave defrontou e venceu 
o Boavista por quatro bolas 
a zero em jogo a contar para 
a Taça de Portugal. A equipa 
do segundo escalão elevou-
-se de forma cabal peran-
te o histórico da primeira 
liga e a vitória não mereceu 
discussão. A superioridade 
durante todos os noventa 
minutos de jogo foi notável 
e raras foram as vezes que 
a equipa Vilacondense tre-
meu perante este Boavista 
que se mostrou muitos fu-
ros abaixo daquilo que tem 
demonstrado no campeo-
nato. A turma de Luís Freire 
entrou forte, pressionante 
e com uma reação à perda 
formidável, tendo como 
principais protagonistas 
neste aspecto o pêndulo 
Vitor Gomes e o motor e 
melhor jogador em campo, 

Quando chegou a Vila do Conde, em 1995/1996, Sérgio China logo se tornou preponde-
rante no meio-campo rioavista e uma das peças chave de uma equipa que viria a sagrar-se 
campeã na Segunda Divisão de Honra.

Baixinho mas abnegado, o médio brasileiro tinha na sua capacidade de trabalho uma das 
suas principais valências. Um tanto ou quanto indomável, imbuído de um espírito batalhador 
em prol do coletivo, fazia a ligação entre a defesa e o ataque. Foi um dos indiscutíveis na época 
de regresso do Rio Ave ao escalão maior que fi cou para a história como uma das permanên-
cias mais épicas alguma vez vistas no futebol português.

Fiável e espevitado, qual motor a impulsionar a equipa avante, Sérgio China era um ânimo 
que dava fulgor à engrenagem do conjunto verde e branco. Ainda apontou alguns golos de 
belo efeito que permaneceram na memória. Envergou a caravela até 1999/2000 e marcou uma 
etapa. Jogador de referência, deixou bem vincada a sua passagem num clube que capitaneou.

SÉRGIO 
CHINA

Guga. Na frente de ataque 
Fábio Ronaldo, Zé Manuel e 
Aziz foram setas apontadas 
à área adversária tendo Joca 
como criativo e construtor 
de jogo, tendo sido prepon-
derante no último passe. Pa-
lavra também para Costinha 
que foi um verdadeiro mara-
tonista durante todo o jogo, 
tendo eu perdido a conta às 
vezes que ele percorreu toda 
a linha, num vaivém constan-
te, aparecendo muitas vezes 

no último terço, sem nunca 
descurar da sua missão de-
fensiva. O resto do conjun-
to verde e branco, casos de 
Santos, Hugo Gomes, Pedro 
Amaral e o guarda-redes 
Léo Vieira fi zeram um jogo 
coeso, tranquilo, como se 
diz na gíria, de cadeirinha. 
Foi um jogo magistral em 
todos os aspectos e ainda 
deu para o velocista Ga-
brielzinho entrar e bisar na 
partida. O Rio Ave passa as-
sim à próxima fase da pro-
va, derrubando um clube 
de primeira liga, continua 
em todas as frentes e tem 
um registo de invejar, com 8 
vitórias, 4 empates e apenas 
1 derrota, tento marcado 29 
golos e sofrido 15. Tem sido 
um início de temporada 
muito positivo nos Arcos, 
com futebol de qualidade, 
golos e uma perspetiva de 
futuro muito risonha.

der com o Oriental Dragon e 
só conseguiu marcar o golo da 
vitória já no prolongamento.

O Belensenses Sad também 
precisou do prolongamento 
para eliminar o Berço, com 
um golo mesmo no minuto 
120 a fazer o 2-1 para a equipa 
de Petit.

O Portimonense, com um 
golo para cada equipa no pro-
longamento, empatou a 3 com 
a Oliveirense, vencendo de-
pois nas grandes penalidades.

Por fi m, o Benfi ca, venceu o 
Trofense por 2-1 com um golo 
no prolongamento depois de 
ter empatado a uma bola no 
tempo regulamentar. 

Nota ainda para o golo mar-
cado por Roger Fernandes, 
do Braga, que com apenas 15 
anos estreou-se a marcar pela 
equipa principal e festejou 
abraçando-se ao seu mister, 
Carlos Carvalhal. 

Estes resultados surpreen-
dentes, bem como as passa-
gens mais difíceis, mostram 
que houve mesmo festa da 
taça durante este fi m-de-se-
mana e que esta prova cada 
vez mais pode surpreender os 
adeptos portugueses. 

A forma como se trabalha 
nas divisões mais inferiores 
torna estes jogos cada vez mais 
difíceis e o profi ssionalismo 
que aplicam em todas as equi-
pas obriga a que as equipas 
teoricamente mais fortes pre-
cisem de se aplicar ao máximo 
para conseguirem alcançar as 
próximas fases.

prolongamento, as decisões 
foram levadas para as gran-
des penalidades. 

Nos penáltis, o Varzim 
foi mais forte e triunfou por 
3–2. Esta vitória teve um 
sabor especial para os al-
vinegros pois para além da 
conquista, deixaram pelo 
caminho o Marítimo, uma 
formação da Liga Bwin.

Segundo os adeptos var-
zinistas este jogo foi uma 
espécie de “aguenta cora-
ção”.

... o PSV foi fundado 
por funcionários da em-
presa Philips e até 2015 foi 
esse o patrocínio estam-
pado nos equipamentos!

SABIAS QUE ...
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 CAXINAS GOLEIA PÓVOA E SEGUE INVICTO

Acabou em goleada o 
jogo entre o Caxinas e o 
Póvoa Futsal / Varzim. Seis 
golos sem resposta, num 
desafio praticamente de 
sentido único. Os poveiros 
vinham de uma mudança 
do comando técnico, com 
Toni Maravalhas a render 
Miguel Marinho e com 

visíveis problemas no plan-
tel devido às lesões de Joel 
Queirós, César Ribeiro e 
Diogo André, adicionando 
às saídas de Sá Pinto e Ricar-
do Fernandes. Alheio a estes 
contratempos e focado em 
continuar invicto na série 
A da 2ª divisão, os caxinei-
ros iniciaram a caminhada 

triunfal logo aos 4m, com 
o brasileiro Jackson Silva a 
marcar o primeiro dos seus 3 
golos. Outro estrangeiro do 
plantel, Rafael Lira, também 
marcou, com Ruben Teixeira 
e Lúcio Rocha a completa-
rem o lote dos marcadores. 
Nas balizas pontificaram 
dois poveiros, sendo Tiago 

Pub

Sacramento mais feliz do 
que Bruno Brioso, que ape-
sar dos 6 golos sofridos até 
foi o melhor em campo. 

O Rio Ave também foi go-
leado por 8x3   em Paços de 
Ferreira, estando também 
numa situação complicada, 
tal como os poveiros, no 
fundo da tabela,. Na próxi-

ma jornada, há derby en-
tre vila-condenses e caxi-
neiros, enquanto o Póvoa 
jogará fora contra o Saa-
vredra Guedes, buscando 
o primeiro triunfo, possi-
velmente já contando com 
o experiente Joel Queirós e 
os reforços Vasco Lamarão 
e Pedro Carvalho.

MUITOS GOLOS NO ARRANQUE DO INTER-FREGUESIAS
O muito esperado re-

gresso do campeonato In-
ter-freguesias da Póvoa de 
Varzim ficou marcado por 
duas jornadas recheadas de 
golos nos vários escalões 
masculinos. 

Na primeira ronda, em 
seniores, o Amorim ven-
ceu o Estela por 3x0; o Na-
vais bateu o Laundos por 
4x3; houve uma igualdade 
a um golo entre Averomar 
e Rates; o Terroso x Matriz 

foi adiado, enquanto o Agu-
çadoura ficou de folga . 

Nos escolinhas realiza-
ram-se três partidas: Regufe 
6 x Argivai 1, Averomar 3 x 
Navais 0 e Matriz 3 x Amo-
rim 8.

Em infantis houve cinco 
jogos: Regufe 3 x Argivai 1, 
Aguçadoura 0 x Leões da 
Lapa 3, Averomar 0 x Navais 
4, Rates 13 x Beiriz 0 e Ma-
triz 2 x Amorim 4.

Finalmente, em juvenis, 

aconteceram todas as par-
tidas previstas:  Regufe 1 x 
Argivai 5, Laúndos 6 x Estela 
0, Aguçadoura 3 x Leões da 
Lapa 1, Averomar 2 x Navais 
1, Rates 0 x Beiriz 4 e Matriz 
0 x Amorim 7.

Na segunda jornada do 
escalão sénior, o Navais foi 
ao renovado reduto do Rates 
vencer por 2x4 e isolou-se 
na liderança com 6 pontos; o 
Estela derrotou o Averomar 
por 2x0; o Laundos bateu o 

Terroso por 3x0; o Aguça-
doura estreou-se com uma 
goleada sobre a Matriz por 
5x0 e o Amorim ficou de 
folga.

Nos escolinhas realiza-
ram-se quatro partidas: Es-
tela 2 x Regufe 7,  Navais 5 
x Aguçadoura 1,  Amorim 
5 x Rates 5, Terroso 1 x Ma-
triz 8. Lidera o Regufe com 
6 pontos. 

Em infantis houve cin-
co jogos: Estela 3 x Regufe 

2,  Navais 5 x Aguçadoura 
0,  Beiriz 0 x Averomar 3, 
Amorim 0 x Rates 0, Terro-
so 0 x Matriz 11. Comanda 
o Navais com 6 pontos.

Finalmente, em juvenis, 
decorreram seis partidas: 
Estela 1 x Regufe 2,  Leões 
da Lapa 2 x Laúndos 0, Na-
vais 6 x Aguçadoura 2, Bei-
riz 2 x Averomar 2, Amo-
rim 3 x  2 Rates, Terroso 3 x 
1 Matriz. Lidera o Amorim 
com 6 pontos. 
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PÓVOA ANDEBOL PERDE EM DUAS FRENTES
Depois das vitórias con-

tra o Madeira SAD (equi-
pa principal ) e Santana 
(equipa b), as deslocações 
ao Benfica e ao Fafe salda-
ram-se por derrotas. Re-
sultados expetáveis peran-
te adversários fortes e com 
ambições nos respetivos 
campeonatos. 

Na capital, os coman-
dados de Jorge Carvalho 
perderam por 38x30, com 
uma exibição a refletir o 
momento da equipa. Seja 
qual for o adversário, há 

a Fafe. Um adversário com 
participações no escalão 
principal que conseguiu 
vencer por 25-21. Quatro 
golos de desvantagem num 
jogo que poderia ter pendi-
do  favoravelmente  para os 
comandados de Pedro San-
tos, que falharam demasia-
do em lances aos 6 metros. 
Um jogo para estudar e, 
certamente com o scouting 
do adjunto Fábio Santos, as 
ilações serão aproveitadas 
para melhor performances 
no futuro.

momentos muito bons que 
contrastam com momen-
tos de menos assertividade, 
que o técnico dos poveiros 
vem alertando que é forçoso 
melhorar. Perder por 8 golos 
na Luz não envergonha nin-
guém, mas a ambição dos 
responsáveis poveiros é en-
curtar distâncias a curto 
prazo.

Já a equipa B, a militar 
na 2ª divisão, denomina-
da de “equipa de meninos”, 
esteve novamente perto de 
surpreender na deslocação 

Pub

CKA CONQUISTA MAIS MEDALHAS NACIONAIS
O CKA – Póvoa de Varzim 

veio carregado de medalhas 
do Campeonato Nacional da 
Liga Portuguesa Karate Sho-
tokan. 

A prova decorreu em Sal-
vaterra de Magos e a comiti-
va de 15 atletas obteve vários 
pódios sob orientação do 
mestre Vítor Poças. 

Destaque para as vitórias 
da equipa cadete kata (Gon-
çalo Ribas, Vasco Santos e 
Ricardo Lopes), de Pedro 
Matos (kata juvenil), Vas-
co Santos (kata cadete), Eva 
Flores (kumite juvenil) e Lu-
ciano Novo (kumite juvenil). 

A segunda posição foi ob-
tida por Mário Silva (kumite 
cadete). No terceiro pos-
to ficaram Ricardo Lopes e 
Gonçalo Ribas (kata cadete). 
O quinto lugar foi alcançado 
por Gonçalo Alves (kumite 
juvenil) e Lara Silva (kumite 
cadete).
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A equipa sénior de bas-
quetebol do CDP conti-
nua em busca do primei-
ro triunfo na Liga. À 3ª 
jornada, a equipa liderada 
pelo professor José Ricardo 
ainda não venceu e vai evi-
denciando sinais de fragi-
lidade perante adversários 
mais rotinados a este nível. 
Uma equipa formatada na 
experiência e liderança 
de Nuno Oliveira (infeliz-
mente afastado por lesão) 
e que terá que continuar a 
procurar nova identidade, 
com o trabalho realizado 
com os jovens Jorge Ro-
drigues e Diogo Gomes. 
A derrota contra o CAB 
Madeira por 56x72, assen-
tou fundamentalmente na 
eficácia ofensiva dos  insu-
lares  em contraponto com 
a  desinspiração  dos ati-
radores poveiros. Eduar-
do Coelho destoou pela 
positiva com os seus tri-
plos, conseguindo manter 
a chama viva e empolgar 
os adeptos, que marcam 
presença em largo núme-
ro, independentemente 
do nome do adversário. 
O quarteto de  estrangei-

 CDP SEM VENCER NA LIGA DE BASQUETEBOL
ros  terá que forçosamente 
contribuir mais para o de-
sempenho coletivo, num 
grupo que estava habituado 
a ganhar na Proliga. A rea-
lidade desta prova é distinta, 
tal qual o poderio financei-
ro da maior parte dos rivais 
dos poveiros. Para o técnico 
José Ricardo “o caminho é 
simples e depende muito da 
capacidade de trabalharmos 
as soluções para ultrapassar-
mos adversários que nada 
têm a ver com os da Proliga. 
Nestes jogos, se falhas, cor-
res o risco de sofrer a seguir. 
Uma equação simples e que 
teremos que continuar a tra-
balhar para melhorar. Nesta 
Liga, não se vence a marcar 
apenas 56 pontos”.

DERBI FEMININO

Poucos serão os jogos 
da 2ª divisão de  basquete-
bol com tantos adeptos e en-
tusiasmo na bancada, como 
o derbi do passado domingo 
entre as equipas do CDP e 
do CDJRégio. Frente a frente 
várias atletas que já repre-
sentaram ambas as equipas 
e, por isso, a rivalidade ainda 

 VOLEIBOL NO PÓDIO DO VI TORNEIO DO MINHO
Depois de falharem a fi-

nal, ao  perderem  em casa 
com o AVC Famalicão B 
por 3x2, a equipa sénior de 
voleibol do CDP venceu o 
jogo da atribuição do ter-
ceiro posto frente à ADC 
Perre por 3 sets a 0. Uma vi-
tória pelos mesmos núme-
ros do primeiro embate en-
tre ambas na primeira fase 
da competição. No jogo de 
acesso à final, disputado 
no Pavilhão Municipal da 
Póvoa, a equipa liderada 
por Leandro Bitello, esteve 

a vencer por 2 sets a 0, mas 
permitiu a recuperação das 
famalicenses. A época co-
meçará no final do mês. 

JUDOCA SOBE AO 
PÓDIO NO REGIONAL

A secção de judo do Clube 
Desportivo da Póvoa voltou 
à competição. Foi no Cam-
peonato Regional realizado 
em Anadia, uma prova or-
ganizada pela AJDAveiro 
em parceria com AJDPor-
to, AJDViana e AJDViseu. 

foi maior. O jogo foi muito 
disputado e o resultado fi-
nal acabou por pender para 

as vila-condenses por 41x52. 
A juventude da equipa povei-
ra, com apenas 4 atletas com 

idade sénior, refletiu-se pe-
rante um adversário mais 
experiente. 

HOQUISTAS POVEIROS DIZEM “BASTA”
Quando tudo parecia 

indiciar a primeira vitória 
da equipa sénior de hóquei 
em patins do CDP, eis que 
em 10m tudo se alterou. 
Comecemos pelo  princí-
pio. À 3ª jornada, a equipa 
liderada por Ruben Fan-
gueiro recebia o Infante 
de Sagres em busca dos 
primeiros pontos. Os por-
tuenses até começaram 

melhor, adiantando-se no 
marcador. Porém a resposta 
dos poveiros aconteceu em 
dose dupla, primeiro foi Luís 
Melo a empatar e depois Tia-
go Pereira a levar o jogo para 
o intervalo com um favorá-
vel 2x1. No reatamento, per-
tenceu a Zé Carvalho am-
pliar a vantagem. À entrada 
dos últimos 10m começou 
o pesadelo. Uma arbitragem 

que se descontrolou com 
uma mão cheia de livres di-
retos e um penalti a propor-
cionarem aos visitantes dar 
a cambalhota   no marcador, 
com o jogo a acabar com um 
3x4. 

A indignação não pas-
sou  incólume  nos adeptos, 
revoltando-se contra a dupla 
de arbitragem. Um final tris-
te, curiosamente (ou não) a 

Destaque para a subida ao 
pódio do atleta Rui Sousa, 
que alcançou o segundo 
lugar (-66kg) no escalão de 
Cadetes.

refletir o estado a que che-
gou uma das modalidades 
mais queridas dos portu-
gueses. Os responsáveis 
do CDP pronunciaram-se 
em conformidade com os 
acontecimentos e oxalá que 
os responsáveis não façam 
ouvidos moucos. O erro faz 
parte do jogo, mas há limi-
tes, sobretudo quando são 
tão flagrantes e duvidosos.
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O Clube Naval Povoense 
destacou-se na XXIII Re-
gata Cidade Vila do Con-
de organizada pelo Fluvial 
Vilacondense. As regatas 
decorreram no rio Ave, 
com largada em frente às 
instalações do clube or-
ganizador, sob condições 
de vento e chuva que não 
impediram um espetáculo 
único naquela zona ribei-
rinha no passado fim de 
semana. 

João Eiras Jorge foi o 
primeiro da classe Opti-
mist, seguindo-se Afonso 
Figueiredo e Tiago Cam-
pos, todos do Naval. Na 
classe Laser Pico o primei-
ro lugar foi para Anastácia 
Kovalchuk / Lara Neves 
Silva, seguindo-se Andrei 
Bakharev / Ricardo Cam-
pos e Alexandre Sá / Ma-
riana Viana, todos do Po-
voense. O CNP dominou 
também na classe Hansa 
com o pleno no pódio: 
Luís Martins venceu, José 
Rui Flores foi segundo e 
António Manuel Araújo 
terminou em terceiro. 

Ainda na secção, desta-
que para o segundo lugar 
de Paulo Gomes em mais 
uma prova de modelos à 
vela, desta vez organizada 
pelo Real Club Náutico de 
Vigo. O atleta terminou 
em igualdade pontual com 
o campeão galego, Tomás 
Pérez, enquanto Francisco 
Puga encerrou o pódio. 

VELEJADORES DO NAVAL EM DESTAQUE 

DA PÓVOA A LEIXÕES 

Póvoa de Varzim e Leixões 
uniram-se nos passados dias 
9 e 10 com a realização dos 
Troféus Cidade da Póvoa e 
Luís Ferreira Alves. As re-
gatas foram realizadas pelo 
Clube Naval Povoense e pelo 
Clube de Vela Atlântico.

O primeiro dia não correu 
de feição dado que o vento e 
o nevoeiro obrigaram a or-

ganização a anular a prova. 
Houve mais sorte no segun-
do dia, com meteorologia 
perfeita para uma descida 
Póvoa - Leixões em condi-
ções excecionais, permitin-
do aos barcos mais rápidos 
completarem o percurso em 
menos de duas horas.

O primeiro classificado 
da classe ANR 3 foi o barco 
Five, do skipper João Touri-
go e tripulação do clube We 

Do Sailing. O Milaneza, tri-
pulado por Luís Cadeco, do 
Clube de Vela Atlântico, foi 
o primeiro da Classe ANR 2. 
Finalmente, na classe ANR 
1, o vencedor foi o Escola 
Sotavento, de Bernardo Ma-
cedo, também do Clube de 
Vela Atlântico.

DUPLA NO PÓDIO

O Naval Povoense colo-
cou dois atletas no pódio 
no Campeonato Nacional 
Esperanças de Formação em 
Bodyboard. Constança Silva 
sagrou-se vice campeã no 
escalão sub14 feminino e Vi-
cente Campos, de apenas 10 
anos, foi terceiro nos sub12. 
O O treinador Rui Campos 
reconhece que “as finais não 
correram” como era deseja-
do, mas realça “o mérito dos 
atletas que fizeram um cam-
peonato brilhante”. Os dois 
medalhados destacaram-se 

ainda por terem obtido 
o melhor score feminino 
(17) e masculino (17,5) de 
toda a prova, assim como 
as melhores ondas. O CNP 
teve ainda mais seis jovens 
em ação na praia do Guin-
cho em Cascais.

PESCA PREMIADA

A sede do Clube Naval 
Povoense foi palco da en-
trega de vários prémios 
enviados pela Federação 
Portuguesa de Pesca de 
Alto Mar aos atletas da 
equipa. Os galardões re-
lativos às épocas 2018 e 
2019 foram finalmente 
entregues depois dos adia-
mentos impostos pela pan-
demia. Sílvio Santos, Juan 
Pato, Miguel Silva, Manuel 
Neves e Pedro Ferreira 
receberam as distinções 
pelos títulos e pódios in-
dividuais alcançados nas 
duas principais divisões da 
modalidade. O presidente 
Paulo Neves também rece-
beu os troféus relativos aos 
triunfos coletivos, tendo 
agradecido o apoio do pa-
trocinador Casa Favais nas 
várias conquistas alcança-
das nos últimos anos.

RANGERS VENCEM 
NA SUIÇA E 
SOBEM DE DIVISÃO

O núcleo da Suíça dos 
Rangers da Póvoa Clube 
Paintball alcançou um tí-
tulo inédito. A formação 
venceu a última das cinco 
etapas da divisão M3 or-
ganizada pela Federação 
Suiça de Paintball e con-
quistou o primeiro lugar da 
classificação geral, sagran-

do-se campeã do escalão. 
Este feito garantiu a subida 
de divisão em 2022 e é mais 
uma mostra do crescimento 
sustentado da coletivida-
de na Póvoa de Varzim (e a 
nível regional e nacional) e 
na  Europa, sendo de desta-
car a existência de outro nú-
cleo em França.
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Póvoa de Varzim 
Quiosque Social 
Rua Alberto Sampaio 
4490-604 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 106 672 

Decoram 
Centro Comercial Pescador 
 Loja 5 
Tel: 968171321 

Kiosque da Praia 
Avenida dos Banhos 
 

Papelaria Eça de Queirós 
Rua Dr. Leonardo Coimbra, 18 
4490-621 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 681 963 

Metro Café 
Estação de Metro 
4490-463 Póvoa de Varzim 
Tel: 969 177 939 

Papelaria Nova Póvoa 
Rua Casa dos Poveiros do 
Rio, Loja 4 
4490-499 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 617 529 

M J Vendeiro: B.P. 
Rua Gomes de Amorim 
4490-641 Póvoa de Varzim 
Tlm: 252 638 081 

Casa Rabanadas 
Rua Gomes de Amorim, 123 
r/c 
4490-641 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 023 507 

Papelaria Palavras e 
Números 
Praça Luís de Camões 
4490-441 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 627 245 

Quiosque Belo Horizonte 
Rua Sacra Família, 23 
4490-548 Póvoa de Varzim 
Tel: 252613795 

Papelaria Matriz 
Rua da Conceição, 24 
4490-507 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 613 627 

Livraria Triângulo 
Centro Comercial Premar - 
Loja 35 
4490-409 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 613 799 

Quiosque Rui Carlos Alves 
Bairro Nova Sintra 
4490 Póvoa de Varzim 
Tel: 917 990 113 

Bónus Radical 
Rua dos Ferreiros, 175 
4490-597 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 627 589 

Kiosque K 
Rua da Mariadeira 9, Loja B 
4490-660 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 637 173 

Kip4U 
Praça Marquês Pombal – 
Mercado Municipal, Loja 39 
4490-442 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 627 082 

Quiosque Xitaca 
Rua Manuel Silva, 29 
4490-657 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 615 422 

Livraria Minerva 
Rua Junqueira, 15 
4490-519 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 622 233  

Papelaria Locus 
Rua Paulo Barreto, 10 R/C 
4490-673 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 618 499 

Papelaria Pedra Bela 
Rua Viriato Barbosa, 798 
4490-683 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 614 605 

Expresso Avenida 
Avenida Mouzinho de 
Albuquerque, 8 
4490-409 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 684 516 

Livraria Moderna 
Rua Gomes de Amorim, 32 
4490-641 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 683 279 

Quiosque Ala-Arriba 
Praça do Almada 
4490-438 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 622 312 

Quiosque Armando 
Praça do Almada 
4490-438 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 627 086 

Varzim Quiosque 
Rua D. Manuel I 
4490-592 Póvoa de Varzim 
Tel: 251 615 222 

Café Guarda Sol 
Avenida dos Banhos 
4490-407 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 684 771 

Quiosque 5 de outubro 
Praça 5 de outubro 
4490 Póvoa de Varzim 
Tel: 969 053 813 

 

 

 

 

 

  

Terroso 
M J Vendeiro, B.P. 
Rua da Estrada Nova, 837 
4495-524 Terroso 
Tel: 252 298 480 

 

 

 

 

 

 

  

Estela 
Loja Rio Alto – GALP 
Rua da Estela, 1022 
4570-209 Estela 
Tel: 252 602 040 

 

 

 

 

  

Beiriz 
Padaria Flor do Mar 
Rua dos Sanguinhais, 69 
4495-404 Beiriz 
Tel: 252 641 278 
 

 

 

 

 

 

 

  

Aver-o-Mar 
Monte & Carreira: Repsol 
Rua Gomes de Amorim, 3194 
4490-091 Aver-o-Mar 
Tel: 252 618 831 

Papelaria Avenida 2 
Rua Barão de Aver-o-Mar, 174 
4490-071 Aver-o-Mar 
Tel: 252 023 671 

Papelaria Avenida 
Avenida Nossa Senhora das 
Neves, 58 
4490-011 Aver-o-Mar 
Tel: 252618977 

 

 

 

 

 

 

  

Aguçadoura 
Café Central 
Rua Central, 73 
4495-011 Aguçadoura 
 

Papelaria Vila Papel 
Rua da Aldeia, 158 L 
4495-020 Aguçadoura 
Tel: 252 601 897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vila do Conde 
Bazar Triângulo 
Avenida Comandante Coutinho 
Lanhoso, 603 
4480-662 Vila do Conde 
Tel: 252 632 893 

Galp - Auto Benguiados 
Avenida Júlio Saul Dias, 47 
4480-673 Vila do Conde 
Tel: 252 248 223 

Livraria Convívio 
Avenida Dr. João Canavarro, 
132  
4480-754 Vila do Conde 
Tel: 252 633 304 

Caxiloto 
Avenida Dr. Carlos Pinto 
Ferreira, 10 
4480-663 Vila do Conde 
Tel: 252 645 347 

Café Bom Pastor 
Avenida Dr. João Canavarro, 10 
4480-668 Vila do Conde 
Tel: 252 631 336 

Quiosque Areia-Mar 
Avenida Coronel Aires 
Martins, 7 
4480-051 Vila do Conde 
Tel: 252 632 595 

Papelaria Sónia 
Avenida António Bento 
Martins Júnior, 780 
480-664 Vila do Conde 
Tel: 252 683 392 

 
 

 

 

 

 

 

  

Argivai  
Tabacaria Expresso 
Pingo Doce, Loja 17 
4490-280 Argivai 
Tel: 252 616 069 

O Nosso Quiosk 
Rua de São Miguel-o-Anjo 
4490-224 Argivai 
Tel: 252 681 000 

Café Anjo 
R. Dr. José da Silva Tavares 
4490-251 Argivai 
Tel: 918 426 594 

Petroja 
Rua de São Miguel-o-Anjo, 305 
4490-224 Póvoa de Varzim 
Tel: 252 688 468 

 

 

 

 

 

  

Mindelo 
Galp Varziela 
Avenida 1º de Maio, 1665 
4485-629 Mindelo 
Tel: 252 670 050 

 

 

 

 

 

 

Esposende 
Quiosque Serra da Sorte 
Largo Rodrigues Sampaio 
4740-218 Esposende 
Tel: 253 962 723 

Quiosk K 
Avenida Engenheiro Losa Faria, 102 
4740-268 Esposende 
Tel: 966 754 312 

 

 

 

 

 

 

  

Balazar 
Quiosque Rotunda das 
Fontainhas 
Av. José António Sousa Ferreira 
4570-011 Balazar 
Tel: 252 950 638 

M J Vendeiro, B.P. 
Rua da Fábrica, 721 
4570-029 Balasar 
Tel: 252 957 279 

Mindelo
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BITAITES

OLÍVIA SILVA E CARLOS SÁ NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

O setor da educação es-
teve em destaque nas úl-
timas edições da Grande 
Entrevista através de dois 
protagonistas: Olívia Silva 
e Carlos Sá. A presidente 
da Escola Superior de Me-
dia,  Artes e Design do Ins-
tituto Politécnico do Porto 
veio à rádio no último fi m 
de semana. Antes tinha 
sido o diretor do Agrupa-
mento de Escolas de Aver-
-o-Mar a marcar presença 
no programa. Pode ouvir 
as entrevistas a qualquer 
instante na secção Ouvin-
tes-Podcast-Grande Entre-
vista que está disponível no 
nosso site na internet. 

JOÃO MOTA E JOÃO ROCHA NA ONDA DESPORTIVA
O programa Onda Des-

portiva, que vai para o ar 
às sextas-feiras depois das 
22h, voltou à antena da 
Onda Viva neste mês de 
outubro. 

Nas duas últimas edições 
foram convidados João 
Mota, treinador de futebol 
que começou a carreira no 
Varzim, e João Rocha, atual 
presidente do Póvoa Fut-
sal. Ambos foram prota-
gonistas de entrevistas que 
podem ser recordadas a 
qualquer momento na sec-
ção Ouvintes-Podcast- Em 
Foco que está disponível 
no nosso site na internet.  

A CANTORA SUZANA ESTEVE DE VISITA À ONDA VIVA PARA PROMOVER O 
SEU TRABALHO. A ARTISTA FOI CONVIDADA DO PROGRAMA MAR’AO VIVO!
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DANIEL SÁ FERREIRA

JÚLIO ALVES

dente da Câmara reeleito, 
Aires Pereira, lamentou 
naturalmente a derrota do 
candidato do PSD na Es-
tela, mas não pode deixar 
de se ter sentido satisfeito 
com uma nova maioria ab-
soluta muitíssimo folgada e 
as vitórias claras em 5 das 
outras 6 freguesias e uniões 
de freguesias actuais, par-
ticularmente sabendo que, 
salvo eventuais tentações 
posteriores, esta terá sido a 
última vez que se apresentou 
perante o julgamento dos 
eleitores poveiros.

No que diz respeito às de-
clarações e publicações em 
redes sociais de dirigentes 
do Partido Socialista local, 
poderia ser igualmente dito 
que elas não foram surpreen-
dentes, embora possam ser 
encaradas com desencanto. 
Ver dirigentes do Partido 
Socialista vangloriarem-se 
de quase terem conseguido 
eleger um terceiro vereador, 
faz lembrar aquele tipo de 
alunos que estudam apenas 

sença desta em vez de pa-
rar a viatura, tinha atirado 
com a criança do carro em 
movimento com o horrível 
desfecho previsto que o lei-
tor antecipa. Fiquei chocado 
e a única atenuante foi ter 
pensado que isto em Portu-
gal nunca se passaria, afinal 
todo este episódio macabro 
tinha-se passado no Brasil. 
Para mal dos meus pecados 
hoje abro o pasquim diário 
que tomei o hábito de con-
sultar por força da influên-
cia do meu pai e leio pratica-
mente mesma notícia, festa 
feita não nas ruas do Rio de 
Janeiro, mas em Portugal. 
Um desgraçado rouba uma 
viatura e mesmo depois de 
ver que estava uma criança 
de 7 anos no banco de trás, 
em vez de parar segue pela 
autoestrada de Montemor 
até Lisboa, pelo menos este 

OPINIÃO

AUTÁRQUICAS (DECLARAÇÕES, 
INTERPRETAÇÕES E PREVISÕES) 1/2

A FERRO E FOGO

para ter 10 no exame, tiram 
9,3, e depois ficam muito 
contentes por quase terem 
passado. Compreende-se a 
vontade de passar uma men-
sagem minimamente positi-
va e animadora- tanto para 
os que participaram pela 
primeira vez no processo 
político activamente e que 
poderiam ter ficado desani-
mados com a dificuldade em 
atingir os objectivos a que se 
propuseram, como para ten-
tar vender uma certa ideia 
de normalidade e necessida-
de de continuidade do rumo 
seguido para consumo inter-
no- mas não deixa de revelar 
uma muito evidente falta de 
exigência e ambição.

Entre os demais partidos, 
as declarações foram, tal 
como no caso do PSD, con-
sonantes com os resultados 
obtidos. Efectivamente, o 
CHEGA tem matéria para se 
congratular. Foi claramente 
o terceiro partido no conce-
lho e até acabou por ser de-
terminante na viabilização 

anormal não atirou com o 
miúdo pelo carro fora, só o 
sequestrou durante mais de 
uma hora e 100kms depois 
deixou a criança à porta de 
restaurante. Caso para di-
zer que ainda bem que vi-
vemos em Portugal, país de 
brandos costumes... Será?

Finalmente vou abordar 
o caso da compra da arma 
de guerra pelo correio e a 
divulgação na internet da 
sessão de tiro que gravaram 
a experimentar a dita cuja. 
Eu ainda estou para desco-
brir como é que se consegue 
comprar em Portugal legal-
mente uma arma de fogo 
com aparência de uma arma 
de guerra. A última vez que 
tal me lembro de acontecer, 
o sujeito que foi para a TV 
mostrar as armas e dizer que 
eram legais, foi preso quase 
de imediato. Também me 

recordo que não era permi-
tida na Lei a venda de armas 
que se pudessem confun-
dir com armas de guerra e 
sei que mesmo com licença 
de uso e porte de arma C, 
a venda de qualquer arma 
enquadrada neste tipo (cara-
binas) tem de ser para caça 
e tem de ter o aval da PSP. 
Algo muito errado se pas-
sou aqui, se nada mais foi o 
deplorável comportamento 
do dono da arma. Enfim à 
conta deste triste episódio 
prevejo mais restrições para 
quem é comedido e cumpri-
dor, ou seja, mais do mesmo.

Num país onde os preços 
dos combustíveis batem re-
cordes todas as semanas, a 
criminalidade aumenta de 
dia para dia e a Lei só se apli-
ca a alguns resta-me concluir 
que o país, se ainda não está, 
ficará em breve a ferro e fogo. 

do executivo de Carlos Ma-
çães em Aver-o-Mar. O PCP 
também teve um resultado 
interessante, foi o terceiro 
partido na cidade e passou 
de sexto para quarto maior 
partido no concelho, pese 
embora tenha perdido a sua 
representação em Laúndos. 
A IL, conseguindo eleger 
para a Assembleia Munici-
pal e para a maior agregação 
de freguesias na primeira 
tentativa, também terá ra-
zões para sorrir.

Em sentido inverso, os 
derrotados foram: o BE, que 
perdeu algum do seu elei-
torado e os representantes 
que tinha em Aver-o-Mar, 
Amorim e Terroso e Aguça-
doura e Navais; o PAN, que 
desapareceu do mapa au-
tárquico poveiro ao perder 
a representação que tinha 
na Assembleia Municipal; e 
o CDS, que conseguiu fazer 
pior do que aquilo que já ti-
nha sido o desastre de 2017, 
ficando reduzido a um eleito 
na Assembleia Municipal.

Nas últimas semanas, 
um pouco por todo o país, 
Presidentes de Câmara, de 
Assembleias Municipais 
e de Juntas, Vereadores e 
Membros dos Executivos 
das Juntas, Membros das 
Assembleias Municipais e 
das Assembleias de Fregue-
sia, foram tomando posse e 
assumindo os seus manda-
tos. O concelho da Póvoa de 
Varzim e as suas freguesias 
não foram excepção. 

Tirando o caso único 
de Aver-o-Mar, Amorim e 
Terroso, que a seu tempo 
abordaremos, em nenhuma 
outra freguesia da Póvoa 
poderia haver dúvida quan-
to às forças políticas que 
estariam representadas nos 
executivos.

Foi um rescaldo anticli-
mático de uma eleição toda 
ela morna Nem nos comen-
tários feitos pelos diversos 
intervenientes aos resulta-
dos eleitorais se pode falar 
de algo verdadeiramente 
surpreendente. O Presi-

As últimas notícias impos-
sibilitam-me estar calado. 

Este país está bonito, os 
combustíveis estão de novo 
tão altos que se geram filas 
de carros portugueses nos 
postos em Espanha, en-
quanto isso o ministro do 
ambiente (quem mais po-
deria ser?) atira a culpa dos 
preços para as margens dos 
revendedores, esses desgra-
çados que nos seus 3 cênti-
mos por litro são responsá-
veis pelo preço recorde da 
gasolina. Descobrimos as-
sim que a dupla tributação e 
o imposto extra temporário 
que, ao bom costume polí-
tico se eternizou, não têm 
nada a ver com os preços.

Há uns anos lia horrori-
zado uma notícia em que 
um bandido roubando um 
carro com uma criança den-
tro, ao se aperceber da pre-
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o PSD, hegemónico uma 
vez mais no concelho, sem-
pre se declarou contrário à 
agregação, continuando a 
considerar que o concelho 
da Póvoa de Varzim é cons-
tituído por 12 freguesias.

A questão está, pois, na 
definição do tempo politica-
mente oportuno para operar 
a desagregação. O PS quer 
que ela ocorra já, certo de 
que (como o seu candidato 
venceu em Amorim e Ter-
roso) ganharia estas duas 
freguesias. E Carlos Maçães, 
que só venceu porque a sua 
Aver-o-Mar (não obstante a 
perda relativamente a 2017) 
lhe deu, ainda, folga bastan-
te para superar a derrota nas 
outras duas freguesias, Car-
los Maçães, pergunto, não 
quererá sair deste imbróglio, 
libertando-se do “fardo” que 
é “aturar” uma Assembleia 
hostil (a exigir negociação 
permanente) e uma popu-
lação (segundo ele) ingrata?

Mais do que estraté-
gias (ou, melhor, táticas) 
meramente eleitoralistas, 
impõe-se, serenamen-
te, analisar o assunto, que 
não pode ser visto com 

- DESAGREGAR JÁ?

esta (muito clara) ligeireza.
Primeira questão: fará 

algum sentido desagre-
gar Aver-o-Mar/Amorim/
Terroso, não desagregan-
do Póvoa/Argivai/Beiriz e 
Aguçadoura/Navais? Não 
faz, obviamente – o que sig-
nifica que, quando houver 
desagregação, ela tem de ser 
geral. (E nisso o PS não fala 
– fala apenas no caso que 
eleitoralmente lhe interessa).

Segunda questão: fará al-
gum sentido realizar ime-
diatamente (ou seja, daqui 
a meio ano, que é o tempo 
necessário para operaciona-
lizar o processo) novo ato 
eleitoral para 7 assembleias 
de freguesia? Não faz – teria 
todo o aspeto de desrespei-
to pelo ato eleitoral recente, 
contribuindo para maior 
descrédito da vida política.

O que faz (todo o) senti-
do é que as forças políticas 
(estejam no poder, estejam 
na oposição) se empenhem 
no cumprimento dos man-
datos recebidos, servindo 
da melhor forma as popu-
lações que representam.

O que, consequentemente, 
faz todo o sentido é que, no 

ESTATUTO EDITORIAL
1. O Notícias Onda Viva é uma publi cação periódica de carácter local e regional independente de qualquer poder político e/ou religioso.

2. O Notícias Onda Viva  dedica-se e dedicar-se-á à defesa dos interesses do con celho e da região e à promoção dos valores culturais, sociais e económicos das popula ções onde se insere.

3. O Notícias Onda Viva 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 Notícias Onda Viva tem como ob jetivo e preocupação uma informação isenta o mais rigorosa possível apartidária e plu ralista.

5. O Notícias Onda Viva compromete- se a cumprir os princípios éticos e deonto lógicos inerentes à atividade jornalística, a respeitar a dignidade, os direitos e boa fé de todos os cidadãos.

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

Já aqui referi, numa pri-
meira análise aos resultados 
eleitorais nas várias fregue-
sias e uniões de freguesias, 
que a nova situação política 
na União de Aver-o-mar/
Amorim/Terroso se ante-
vê de difícil gestão: a força 
vencedora (UAAT), liderada 
pelo presidente recandida-
to Carlos Maçães, perdeu a 
maioria, ficando portanto à 
mercê de uma oposição (PS 
e CHEGA) maioritária. O PS 
(que venceu nas secções de 
voto de Amorim e Terroso) 
apressou-se a tornar pública 
a sua posição: não se oporá 
(não se aporia…) à forma-
ção do executivo, caso o seu 
presidente “se comprometa 
a iniciar imediatamente [a 
questão está aqui: no “ime-
diatamente”] o processo de 
desagregação de freguesias”. 
No entender do PS (e meu, 
também) ficou evidente a 
vontade das populações de 
Amorim e Terroso em “li-
bertarem-se” da tutela de 
Aver-o-mar. (Estou a refe-
rir-me a um assunto que, sei, 
foi tema de campanha socia-
lista nestas duas freguesias. 
Sei que rendeu votos. Falta 
saber se a reivindicação as-
senta num sentimento real 
de dependência, distan-
ciamento ou menorização 
destas freguesias relativa-
mente à maior das três. O 
que sei é que, independen-
temente da justeza, ou não, 
desta reivindicação, outros 
fatores, sobretudo os rela-
cionados com a forma de 
exercício do “poder”, terão 
pesado mais que o even-
tual, a meu ver injusto, sen-
timento de discriminação).

Mas o assunto, hoje, é a 
desagregação – que é, po-
liticamente, um tema pa-
cífico, desde logo porque 

OPINIÃO

AINDA AS  FREGUESIAS

início de 2025, se desenca-
deie o processo de desagre-
gação, de modo a que, no 
ato eleitoral a realizar em Se-
tembro/Outubro desse ano, 
cada freguesia assuma a sua 
administração autónoma.

Lembro que, quando o 
PCP (parceiro privilegiado 
do PS na “geringonça” que 
suporta o governo) come-
çou a reivindicar a desagre-
gação (e também com um 
calendário “imediato”), logo 
o PS (ou o governo, através 
do primeiro-ministro, que 
é o secretário-geral do par-
tido) ripostou que não: que 
a eleição seguinte (esta que 
acaba de ter lugar) se rea-
lizaria no quadro do mapa 
autárquico resultante da “re-
forma Relvas”. O que quer 
dizer que, no entendimento 
do PS (exímio, como se tem 
visto, na diplomacia da es-
tabilidade), no calendário 
da desagregação não entra 
o “imediato”: é só para a 
próxima eleição, em 2025.

Qualquer outra leitura me 
parece oportunista e abusiva 
– e, portanto, lesiva de uma 
sã vivência democrática.

P.R.
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SOPA DE LETRAS

CRUZADAS DA MATEMÁTICA

Na aula, o Joãozinho estava sucessivamente a 
conversar e interromper outros.
Diz a professora:
- Sabes qual é o nome que se dá a uma pessoa que 
continua a falar, mesmo quando os outros não 
estão interessados?
E responde o Joãozinho:
- Professor…

Numa certa paróquia havia, para as 
con� ssões, um código conhecido por todos 
os moradores, que era utilizado pelas 
mulheres quando se confessavam, fazendo 
com que em vez de dizerem que tinham 
praticado o adultério diziam antes que tinham 
escorregado na calçada.
Após alguns anos no serviço, o padre dessa 
paróquia, já com alguma idade, decidiu 
reformar-se mas esqueceu-se de falar sobre o 
código ao substituto.
Durante o confessionário, e sem saber da 
existência do código, o padre não sabia que 
penitência dar porque não via qualquer mal 
numa escorregadela na calçada.
Ao longo das semanas a ouvir sempre a mesma 
expressão decidiu que tinha de intervir.
Assim acabou por ir falar com o Presidente da 
Câmara da região:
- Boa tarde Sr. Presidente, eu vim falar consigo 
para resolver o problema das calçadas do 
município. Eu acho que elas estão a precisar 
de obras, muita gente anda a queixar-se de 
escorregar na calçada.
O Presidente, sabendo do signi� cado, nada 
disse, apenas começou a rir-se.
O padre inconformado nem esperou por uma 
resposta:
- Olhe que não se devia rir de assuntos sérios, 
é só perguntar à sua esposa, que só esta 
semana já escorregou três vezes.

Num belo dia, a sogra bate à porta da casa de 
seu genro, de mala feita.
O homem vai atender e � ca surpreso com a 
visita.
A sogra estranha a reação do genro e 
pergunta:
- Porquê a surpresa? A minha � lha não avisou 
que eu ia passar as férias aqui convosco?
E diz o homem:
- Sim, disse. Mas eu pensei que fossem só para 
passar os meus soluços!

ANEDOTAS
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Um lisboeta foi passear ao Alentejo e grita em cima duma potente 
mota:
- Quem é que já viu uma máquina como esta?
Os alentejanos olham admirados e não respondem. 
O lisboeta vai gritando como um louco, por toda a aldeia:
- Quem é que já viu uma máquina como esta?
Mais adiante, o lisboeta e a máquina vão contra um muro.
Então, um alentejano que o tinha ouvido, diz-lhe:
- Bem feito! É para não se armar em vaidoso…
Ao que ele todo magoado, responde:
- Mas eu só estava a perguntar quem é que já tinha visto uma máquina 
como esta, para me dizer onde eram os travões…

Num avião de uma companhia internacional, um dos reatores rebenta 
no ar.
Os passageiros entram em pânico.
Logo a seguir rebenta outro.
O pânico acentua-se.
Da cabine dos pilotos vem a mensagem apaziguadora do comandante:
- Senhores passageiros, não há razão para alarme, agradeço que 
permaneçam nos seus lugares, a situação está completamente 
controlada.
Nisto rebenta o terceiro reator.
O chefe da cabine sai a correr do fundo do avião com três mochilas na 
mão.
Um dos a� itos passageiros arranja interpela-o:
- Desculpe, isso que leva aí é o quê?
- São para-quedas para a tripulação… - responde o tripulante.
Exclama o passageiro:
- Mas o capitão acabou de dizer que está tudo sob controle!
E responde o tripulante:
- E está! Nós vamos só sair um bocadinho para ir buscar ajuda…

O chefe para o funcionário:
- Você chega sempre atrasado à repartição! Não sabe a que horas 
começam os serviços?!
O funcionário:
- Não sei, não senhor.
O chefe:
- Não sabe?! Como assim, não sabe?
O funcionário:
- Porque quando aqui chego já estão todos a trabalhar…
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TRIBUNAL TARDA EM DECIDIR 
SOBRE DEMOLIÇÃO DA ‘TOURADA’

Está quase a fazer 11 me-
ses que o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Porto 
mandou parar a demolição 
da Praça de Touros. Volvi-
do todo esse tempo ainda 
não há resposta judicial, 
confirma Aires Pereira, à 
ação colocada pela Patripo-
ve (Associação de Defesa e 
Consolidação do Patrimó-
nio Poveiro), que evocou a 
proteção do histórico edi-
fício para tentar reverter 

o fim do espaço dedicado à 
tauromaquia. A providência 
cautelar suspendeu a obra no 
final do ano passado e desde 
então que está parado o pro-
cesso de construção do futu-
ro multiusos Póvoa Arena. O 
autarca considera que o caso 
é “um mistério que só o tri-
bunal pode responder” e ad-
mite que “é preciso esperar”, 
manifestando o desejo que 
“em breve haja uma decisão 
definitiva”. 

 

21 outubro, quinta

‘Má sorte no sexo ou 
porno acidental’
Cine-Teatro Garrett
Início às 21h45

24 outubro, domingo

Maratona BTT da Póvoa
Prova de ciclismo
Partida às 9h00

Corrida Limpa Praias
Póvoa de Varzim
9h-12h e 14h-17h

Concerto ‘Isto é fado’
Centro Memória 
V.Conde
Início às 11h00

22 outubro, sexta

‘Jornada da 
Memória & Esperança’
Escolas de Aver-o-Mar
Manhã e tarde

Pub

27 outubro, quarta

Varzim x Benfica B
Futebol – II Liga
Apito inicial às 15h30

O TEMPO NA REGIÃO - 21 A 25 OUTUBRO

30 outubro, sábado

‘Bom dia Póvoa, 
Bom Dia’
Teatro do GRE 
‘Tricanas Poveiras’
Às 21h30 no Garrett

Pub

LADRÕES ROUBARAM
BANDEIRA EM BEIRIZ

Uma bandeira portugue-
sa e também a corda que 
a segurava do mastro foi 
furtada da Corretora GA 
Seguros, situada na rua 
Abade Martins Faria, em 
Beiriz, na Póvoa de Varzim. 
Os bens foram levados na 
noite da passada terça-feira 
por “vândalos”, mas o furto 

ficou registado em vídeo por 
ter sido efetuado “em frente 
à caixa Multibanco”, segun-
do o proprietário. A GNR, 
tomou conta da ocorrência 
e levantou o filme para ten-
tar a identificação, pelo que 
será aconselhável os malan-
drins devolverem o que rou-
baram”, finalizou o dono.

VILA DE AVER-O-MAR 
PERDE CENTENÁRIA

A vila de Aver-o-Mar 
despediu-se ontem de uma 
centenária. Elisa da Concei-
ção Moreira faleceu com a 
bonita idade de 101 anos. As 
cerimónias fúnebres realiza-
ram-se na capela do cemi-
tério de Aver-o-Mar, onde a 
senhora foi sepultada no ja-
zigo de família. 

‘A FAMILIAR’ VENDE A SEDE NA PÓVOA
A Associação Mutualista 

‘A Familiar’ acaba de ven-
der a sede, situada na Rua 
Cidade do Porto. O negócio 

foi aprovado em Assembleia 
Geral na passada terça-fei-
ra, dia 19, tendo o imóvel 
sido vendido por 300 mil 

euros. A Câmara da Póvoa 
não quis exercer o direito de 
preferência devido ao valor 
proposto. Na sessão foi deci-

dido avançar para a procura 
de um imóvel para alugar  de 
modo a lá funcionarem as 
novas instalações. 


