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NATAL COMEÇOU COM MÚSICA, 
ILUMINAÇÕES E MUITA ESPERANÇA

O Natal já chegou à Póvoa 
de Varzim e a várias cidades 
vizinhas.

No município poveiro o 
início das festividades deu-
-se com a chegada do Pai 
Natal ao fi nal da tarde do 
passado sábado, momen-
to que abriu a animação da 
época e o arranque das ilu-
minações natalícias por toda 
a cidade. Destaque para a 
habitual atuação do coro 
“Feliz Natal”, que encantou 
as centenas de pessoas pre-
sentes na Praça do Almada. 

Segundo a informação 
municipal, entre as novi-
dades deste ano estão uma 
pista de gelo (montada esta 
semana nas traseitas da Bi-
blioteca Municipal) criada 
em parceria com a delegação 
da Cruz Vermelha, um ca-
mião decorado que andará 
pelas freguesias e animação 
na principais ruas da cidade, 
sendo o principal objetivo 
dinamizar o consumo no 
comércio local.

Mais a norte, em Espo-

Pub

DESTAQUE

sende (foto em baixo à es-
querda), no passado dia 24 
também foi acionada a ilu-
minação festiva mandada 
instalar pela Câmara Mu-
nicipal. Para marcar o mo-
mento decorreu na Praça do 
Município um concerto pelo 
Coro de Pequenos Canto-
res de Esposende. Também 
por lá haverá um programa 
de animação natalícia para 
atrair consumidores ao con-
celho.

Em Barcelos (foto em bai-
xo à direira) o dia escolhido 
para o arranque das festivi-
dades foi a passada sexta-
-feira com a participação de 
dois coros do Conservatório 
local. Por diversos espaços 
públicos foram colocadas 
mais de três milhões de luzes  
“Led” e foram também inau-
guradas exposições de pre-
sépios patentes na Sala Góti-
ca, Torre Medieval, Posto de 
Turismo e Museu de Olaria, 
mostras demonstrativas dos 
trabalhos de diversos arte-
sãos barcelenses”. 

- CRÉDITO ATÉ 120 MESES
   COM OU SEM ENTRADA
- TODAS AS VIATURAS
   COM GARANTIAESTRADA NACIONAL 13, nº 120 - 4480-055 ÁRVORE | VILA DO CONDE

TEL: 252 644 315 | TLM: 919 959 545 | WWW.VIANACAR.PT
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A Póvoa de Varzim asso-
ciou-se, com algumas inicia-
tivas, à Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos ten-
do em vista a sensibilização 
da população para a impor-
tância de haver uma redução 
do consumo, a reutilização 
de produtos e a reciclagem 
de materiais. 

O Diana Bar recebeu a 
exposição “Prevenção de 
Resíduos” e, em simultâneo, 
as escolas do 1.º ciclo aco-
lheram a atividade “Comu-
nidades circulares e como 
fazer a diferença”. A inicia-
va desafiou os cidadãos a 
participarem no objetivo 
“desperdício zero” e por isso 
decorreu a iniciativa “Mer-
cado + Sustentável!”, que vi-
sou a partilha de dicas entre 
comerciantes e clientes para 
um consumo mais sustentá-
vel, assim como o workshop 
“Cozinhar sem desperdí-
cio”, no qual os interessados 
aprenderam a preparar uma 
refeição com sobras de ali-
mentos.

No âmbito desta semana 
especial, o Museu Municipal  
foi palco de uma palestra de 
Ana Milhazes (na foto), que 
escreveu o livro “Lixo Zero” 
no qual desafia os leitores a 
viverem de forma mais sim-
ples, sustentável e feliz. A 
poveira é também a autora 
do blogue “Ana, go slowly”, 
onde a aborda a sua história 
de vida. A jovem socióloga, 
depois de sofrer um “bur-
nout”, optou por fazer uma 
mudança radical no  quo-
tidiano, que passou a estar 
marcado pela defesa do meio 

ambiente e da saúde de cada 
um. Agora percorre o mun-
do a explicar esta forma de 
viver e inclusive tem uma 
“Certificação Internacional 
de Coaching”. 

FÓRUM DE 
FORMAÇÃO E OPÇÕES 
PROFISSIONAIS 
REGRESSA EM 2022

O próximo Fórum de For-

PÓVOA ASSOCIOU-SE A CAMPANHA EUROPEIA

mação e Opções Profissio-
nais já tem data marcada. 
Após ter sido adiado no ano 
passado por questões rela-
cionadas à pandemia, a 17ª 
edição irá decorrer de 26 de 
abril a 20 de maio de 2022. 

Teve lugar na manhã da 
passada sexta-feira, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, a reu-
nião de apresentação de ob-
jetivos e iniciativas a desen-
volver. Na sessão marcaram 
presença representantes das 
várias entidades participan-
tes e o vice-presidente Luís 
Diamantino demonstrou 
agrado ao ver a sala cheia e o 
interesse com que os presen-
tes participaram.

Este fórum, mais dirigido 
para a população jovem do 
concelho, tem como objeti-
vo divulgar as possibilidades 
profissionais para os alunos 
que frequentam o 3º Ciclo 
e o Ensino Secundário, as-

sim como informar os en-
carregados de educação e a 
população geral das ofertas 
formativas disponíveis na 
área do concelho da Póvoa 
de Varzim e concelhos limí-
trofes. 

BALCÃO ÚNICO DO 
PRÉDIO JÁ FUNCIONA 
NO CENTRO DE 
ATENDIMENTO 
MUNICIPAL

O início desta semana fi-
cou marcado pela inaugu-
ração do Balcão Único do 
Prédio, no Centro de Aten-
dimento Municipal, na Pó-
voa de Varzim. 

O BUPI é uma plataforma 
online e um balcão de aten-
dimento presencial, que reú-
ne informação sobre as pro-
priedades e os seus donos, 
onde os proprietários po-
dem fazer a georreferencia-
ção e o registo dos seus ter-
renos. O evento contou com 
a presença do coordenador 

da Estrutura de Missão da 
Expansão do Sistema de In-
formação Cadastral Simpli-
ficado, Pedro Tavares, e do 
presidente da Câmara, Aires 
Pereira, que salientaram as 
mais valias desta plataforma 
que ajudará a identificar as 
cerca de 13 mil matrizes em 
falta até 2023.

A partir de agora qualquer 
munícipe pode dirigir-se ao 
CAM para registar gratuita-
mente as propriedades que 
possui, protegendo os direi-
tos dos terrenos que possui 
sem qualquer custo ou im-
posto acrescido. 

Refira-se que 66% da área 
do município poveiro é 
atualmente usada e ocupada 
para fins agrícolas. O projeto 
conta ainda com o trabalho 
conjunto das juntas de fre-
guesia, associações locais e 
cooperativas e de uma equi-
pa de 6 técnicos para ajudar 
no Centro de Atendimento 
Municipal e porta-a-porta 
em todas as freguesias.
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ORÇAMENTO DE 58 MILHÕES DE EUROS 
APENAS APROVADO APENAS PELO PSD

A Câmara da Póvoa de 
Varzim aprovou, em reu-
nião extraordinária, um 
orçamento para 2022 no 
valor de 57 milhões de eu-
ros, menos 8,3 milhões que 
o anterior devido à previ-
são de execução de fundos 
comunitários europeus só 
chegar em 2023. A maioria 
PSD liderada por Aires Pe-
reira votou a favor e os dois 
vereadores do PS votaram 
desfavoravelmente.

A autarquia sublinha que 
a política fiscal adotada fará 
os poveiros deixar de pagar 
cerca de 6,8 milhões de eu-
ros em impostos e não ha-
verá alterações nos custos 
de serviços como a água, 
resíduos e saneamento. Em 
concreto serão cobrados 
menos 5 milhões de euros 
aos munícipes por terem o 
Imposto Municipal sobre 
Imóveis a 0.3%, valor mais 
baixo permitido por lei, 
sendo mantida a redução 
do IMI para famílias com 
1, 2 ou mais dependentes. 
O município revela tam-
bém vai deixar de receber 
quase 600 mil euros devido 
à devolução de 1% do IRS, 
assim como deixa de arre-
cadar cerca de 1 milhão de 
euros por continuar sem 
cobrar derrama.

A edilidade também des-
taca o facto de cerca de 17 
milhões de euros serem 
destinados à execução e 
conclusão um conjunto de 
obras, sendo de realçar: a 
Via B, o Pavilhão da Escola 
Eça de Queirós, as Escolas 
Flávio Gonçalves, Machu-
queiras e Giesteira, o Cam-
po de Futebol em Aver-o-
-Mar, o Póvoa Arena, os 
acessos à Zona Industrial 
de Amorim e o Bairro dos 
Pescadores.

Merece também realce o 
apoio às obras de amplia-
ção do Hospital da Póvoa 
com 1,5 milhões de euros, a 
atribuição de uma relevante 
verba para a concretização 
de algumas das medidas pre-
vistas na Estratégia Local de 
Habitação e o pagamento da 
primeira prestação de 800 
mil euros do acordo feito 
com a EDP. Em relação às 
freguesias, a transferência de 
verbas destinadas a investi-
mento por parte das Juntas 
volta a ser de 750 mil euros. 
O Fundo Local de Emergên-
cia Social volta a ter 150 mil 
euros e haverá um apoio de 
100 mil euros para o paga-
mento de rendas das famílias 
carenciadas. 

A posição do PS foi votar 
contra as Grandes Opções 
do Plano pela não concor-
dância com certas priorida-
des, como o avanço do Póvoa 
Arena, em detrimento do 
desenvolvimento económico 
e das questões ambientais, 
segundo o vereador João 
Trocado, que se queixou ain-
da de não ter sido abordado 
para apresentar propostas. 

Aires Pereira respondeu, 
alegando que os socialis-
tas não fizeram sugestões e 

lembrando que o projeto su-
fragado pelos poveiros foi o 
social-democrata. 

Refira-se ainda que, rela-
tivamente à Varzim Lazer, a 
empresa municipal deverá 
movimentar cerca de 900 
mil euros e foi divulgado que 
o novo Conselho de Admi-
nistração será apresentado 
ainda este mês. 

CÂMARA SUSPENDEU 
APOIO AO CDP

A Câmara da Póvoa de 
Varzim decidiu suspender o 
pagamento do contrato-pro-
grama de desenvolvimento 
com o Clube Desportivo da 
Póvoa (CDP). A interrupção 
do apoio neste segundo se-

mestre foi confirmada pelo 
presidente da autarquia após 
uma interpelação do verea-
dor João Trocado, na reunião 
do executivo realizada no 
passado dia 23. O socialista 
quis saber se era verdade que 
os treinadores estariam com 
valores em atraso por esse 
motivo. Aires Pereira reco-
nheceu que deixou de fazer 
sentido o município patro-
cinar a atividade do CDP a 
partir do momento em que 
foi colocada uma ação em 
tribunal com um pedido de 
indemnização de cerca de 13 
milhões de euros pelo fra-
casso do negócio com uma 
empresa angolana. Enquan-
to esta situação se mantiver, 
o edil deixou a garantia que 
não haverá qualquer rela-
ção com o CDP e defendeu 
que a direção presidida por 
Caldeira Figueiredo tem de 
assumir a responsabilidade 
e as consequências pelo ca-
minho que decidiu seguir. 
Aires Pereira entende ainda 
que os poveiros compreen-
dem esta posição por parte 
da Câmara. Esta interrupção 
no pagamento faz com que o 
CDP não tenha acesso a 85 
mil euros relativos à segunda 
metade do subsídio anual e 
deverá complicar bastante a 
situação financeira do clube. 

DECISÕES 
DO EXECUTIVO 

A Câmara decidiu emitir 
parecer favorável à conces-
são de declaração de utili-
dade pública à Apropesca. 
A Organização de Produ-
tores da Pesca Artesanal é 
uma associação sem fins 
lucrativos que, ao longo 
dos 35 anos de existência, 
tem vindo a colaborar com 
diversas instituições, in-
cluindo o Município, com 
vista à promoção e digni-
ficação da atividade pisca-
tória, através de formação, 
incremento das condições 
dos profissionais do ramo, 
desenvolvimento de ações 
de limpeza e manutenção 
das embarcações e espaços 
do Porto de Pesca da Póvoa 
de Varzim.

Durante a última reu-
nião ordinária do execu-
tivo, tendo em vista o de-
senvolvimento do Projeto 
de Habitação Plurifamiliar 
| Regaço+, foi corrigido o 
montante atribuído à Dele-
gação da Póvoa de Varzim 
da Cruz Vermelha Por-
tuguesa, perfazendo um 
montante total de 114 mil 
euros Este valor assegurou 
a construção de seis resi-
dências para jovens insti-
tucionalizados (“Ninhos de 
Autonomia”) num terreno 
cedido pela autarquia no 
recreio da antiga Escola 
Básica de Terroso, que aju-
darão estes jovens a ganhar 
mais independência e a 
entrar na vida adulta com 
maior segurança.

Foi ainda aprovada a 
atribuição de um apoio de 
30 mil euros à Associação 
Empresarial da Póvoa de 
Varzim para as atividades 
da época natalícia.

Pub
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JUNTA LANÇA MAIS UM LIVRO COLECIONÁVEL
A União das Freguesias 

da Póvoa de Varzim, Bei-
riz e Argivai lançou mais 
um livro infantojuvenil, 
“A Ribeirinha”, que inte-
gra a coleção Saudades do 
Mar. Da autoria de Sofi a 
Teixeira e com ilustrações 
de Álvaro Pecegueiro, a 
obra conta a história de D. 
Maria Pais Ribeira, a favo-

Os alunos da Escola de 
Música da Póvoa de Varzim 
que se destacaram no ano 
letivo 2020/2021 foram ho-
menageados no âmbito do 
Concerto de Santa Cecília, 
padroeira da música sacra e 
dos músicos. 

O espetáculo e entrega de 
Prémios decorreu no Audi-
tório Municipal no passado 

PREMIADOS OS MELHORES DA ESCOLA DE MÚSICA
dia 22 e contou com a pre-
sença do Vice-Presidente da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, Luís Diamantino. 

Os Prémios de Excelência 
foram entregues a um total 
de 25 alunos em diversas 
áreas: canto, piano, cravo, 
violino, trompete, viola d’ar-
co, saxofone, violoncelo, gui-
tarra e clarinete.

rita do rei D. Sancho I. A ela 
se deve a desvinculação das 
terras de Argivai de Vila do 
Conde, contribuindo decisi-
vamente para a formação da 
Paróquia de Argivai, fregue-
sia-berço da Póvoa de Var-
zim. O presidente da junta, 
Ricardo Silva, acompanhado 
pelos autores, anda por es-
tes dias a apresentar o livro 

nas escolas básicas da Póvoa 
de Varzim, Beiriz e Argivai, 
oferecendo exemplares para 
serem trabalhados pelos alu-
nos. “A Ribeirinha” também 
está à venda nas delegações 
da União de Freguesias e 
pode ser adquirido por 8 
euros, revertendo a receita 
para o Instituto Maria da Paz 
Varzim.
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PATRIPOVE PROMOVE ARTESANATO LOCAL NO DUBAI
Odete Costa, presiden-

te da Direção da PATRI-
POVE, foi convidada pela 
Associação das Indústrias 
de Madeira e Mobiliário de 
Portugal, em parceria com 
a Agência para o Investi-
mento e Comércio Exter-
no de Portugal (Portugal 
Global), para fazer parte 
da organização do progra-
ma “Saber Fazer”. Durante 
uma semana, a líder da As-
sociação de Defesa e Con-
solidação do Património 
Poveiro participa, institu-
cionalmente, em iniciativas 
internacionais com diver-
sas entidades locais e mun-

diais na promoção de Portu-
gal na EXPO 2020 DUBAI.

Este programa contempla 
um conjunto de semanas 
temáticas com a presença e 
demonstração de diversos 
artesãos. Odete Costa foi 
convidada a organizar todo o 
dossier e indicar artesãs para 
as artes de Renda de Bilro 
(Maria do Céu Graça - Vila 
do Conde), Camisola Po-
veira (Maria da Luz Ferreira 
- Póvoa de Varzim) e Tape-
tes de Arraiolos (Hortense 
Canelas - de Arraiolos), por 
forma a promover o melhor 
de Portugal e criar uma ex-
periência sensorial interativa 

diretamente com o público.
Na inauguração institu-

cional da mostra da fi leira 
Casa Portuguesa (na foto), 
em exposição até ao dia 12 
de dezembro, marcaram pre-

sença: Presidente da Direção 
AIMMP - Vítor Poças; AI-
CEP Portugal Global - Isabel 
Quintas; Embaixada de Por-
tugal Abu Dhabi, UAE - Da-
niel Pereira Pontes; Direção 

AIMMP - Artur Côto;  Em-
baixador de Portugal nos 
Emirados Árabes Unidos 
-  Joaquim Moreira de Le-
mos e Presidente da Direção 
PATRIPOVE - Odete Costa.
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ACADEMIA GIMNOARTE PREMIADA COMO 
MELHOR ESCOLA NO ALL DANCE WORLD

A Gimnoarte finalizou a 
presença no All Dance Wor-
ld Orlando Hybrid 2021, 
que decorreu entre 24 e 28 
de novembro, com 38 pri-
meiros lugares, 7 segundos 
lugares e 1 terceiro lugar. 
As peças coreográficas da 
autoria da professora Joana 
Rios, interpretadas por 33 
bailarinos (todos medalha-
dos), resultaram também 
em prémios especiais, sen-
do eles o de melhor escola, 
melhor diretora e 3 jovens 
com o prémio de melhores 
bailarinos nos respetivos 
escalões (Gustavo Oliveira, 
Sara Meira e Miriam Rios). 

Os brilhantes resultados 
da academia poveira neste 
campeonato mundial, no 
qual participou via online 
nas instalações da Associa-
ção da Matriz, são reconhe-
cidos pela diretora artística 
como sendo fruto da de-
dicação e desempenho de 
excelência de todos os bai-
larinos e da grande colabo-
ração dos pais neste projeto.

MISERICÓRDIA APRESENTOU PLANOS PARA 2022
A Santa Casa da Miseri-

córdia da Póvoa de Varzim 
apresentou no passado sá-
bado em assembleia o or-
çamento e plano de ação 
para 2022. O provedor 
revela que a inovação na 
organização (com a aposta 
no digital) e a sustentabi-
lidade financeira são duas 
preocupações para o fu-
turo. Concluir as obras de 
melhoramento no lar de 

idosos (lançando novo con-
curso público para substi-
tuir a empresa que parou a 
construção) e avançar com 
a empreitada do novo equi-
pamento (que terá vários 
serviços numa parceria com 
privados) junto ao Centro de 
Saúde são duas prioridades 
nos investimentos previstos, 
relevou Virgílio Ferreira.

O responsável acredita 
que o novo ano irá confir-

mar a retoma da atividade 
na fisioterapia e na área so-
cial (ERPI, Centro de Dia, 
Apoio Domiciliário) dado 
o notório aumento da pro-
cura. Virgílio Ferreira acre-
dita também que tudo está 
preparado para enfrentar a 
pandemia com a vacinação 
dos idosos efetuada e dos 
funcionários em marcha 
(terceira dose). A melho-
ria da eficiência energética 

Pub

também está quase con-
cluída com a recuperação 
da parte térmica do edifício 
principal e com a coloca-
ção de mais painéis solares. 
A Santa Casa da Miseri-
córdia vai ainda manter as 
parcerias com a banca para 
assegurar o financiamento, 
até porque Virgílio Ferreira 
admite que o último ano e 
meio afetou as contas face 
à diminuição das receitas.

Largo Dr. David Alves (ao fundo da rua da Junqueira) - Póvoa de Varzim - Telef.:  252 618 865
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MILITANTES LOCAIS DO PSD PREFERIRAM RUI RIO 
Tal como aconteceu em 

praticamente todo o país 
(recolheu 52,45 por cento 
dos votos), Rui Rio foi o 
preferido da maioria dos 
militantes do PSD da Pó-
voa de Varzim e de Vila do 
Conde que, na votação do 
passado sábado, escolhe-
ram o próximo presidente 
do Partido Social Demo-
crata. No concelho povei-
ro, onde o atual líder tinha 

o apoio do líder da concelhia, 
Afonso Oliveira (também é 
deputado na Assembleia da 
República e vice-presidente 
do Grupo Parlamentar), a 
votação foi clara: 141 votos 
para Rui Rio e 77 para Pau-
lo Rangel (que era apoiado 
pelo autarca Aires Pereira e 
pela outra deputada poveira, 
Carla Barros). O candidato 
derrotado também só obteve 
115 votos em Vila do Conde, 

enquanto o vencedor Rio 
conquistou 227. Nos muni-
cípios vizinhos, Rui Rio che-
gou aos 59,3 por cento na 
Trofa, ultrapassou mesmo 
os 60 por cento em Barcelos 
e em Famalicão venceu com 
quase 51 por cento. Apenas 
em Esposende, apoiado pelo 
presidente da Câmara, Ben-
jamim Pereira, Paulo Rangel  
venceu com mais de 64 por 
cento .

PS PÓVOA APONTA FALHAS AO MARKETPLACE
Os vereadores do PS na 

Câmara da Póvoa de Var-
zim estão apreensivos quan-
to aos resultados do Marke-
tplace. João Trocado e Ilda 
Cadilhe solicitaram infor-
mação sobre a plataforma e 
em comunicado defendem 
que se impõe “uma reflexão 
sobre o manifesto insucesso 
de uma medida importante 
no apoio ao comércio local”. 
Os socialistas revelam que 
apenas se “encontram ins-
critos 3.761 clientes, num 
universo de 40.000 pessoas 
avançado pelo Edil em ja-
neiro” e que em 10 meses de 
funcionamento “a faturação 

total realizada neste mercado 
foi de 32.665,13€, um valor 
que não consegue sequer 
justificar o investimento de 
54.000€ na construção da 
plataforma, contratada ao 
Grupo PIE”. 

O PS Póvoa conclui que “o 
dinheiro gasto pela Autar-
quia não teve impacto nos 
desafios o comércio local en-
frenta, tendo sido a empresa 
a quem foi adquirido o ser-
viço a única a lucrar”, acres-
centando que o desconheci-
mento “leva o Município a 
comprar ilusões de agentes 
privados e a desperdiçar o di-
nheiro dos poveiros”.

A nota assinada por João 
Trocado defende que a ”pla-
taforma adquirida não é se-
quer uma loja online, muito 
menos um Marketplace ao 
estilo da Amazon, tratando-
-se antes de uma aplicação 
difícil de gerir pelos comer-
ciantes e de navegar pelos 
clientes”, provocando “o du-
plo prejuízo de não acrescen-
tar clientes ao comércio local, 
visto que não é divulgável nas 
redes sociais ou pesquisável 
em motores de busca, e de 
não acrescentar serviços aos 
clientes, como a entrega dos 
bens em casa, proposta que 
o PS apresentou e a Câmara 

Municipal rejeitou”.
Na sequência do protoco-

lo recentemente assinado, “a 
adesão dos comerciantes e o 
sucesso do Marketplace fica 
nas mãos da Associação Em-
presarial da Póvoa de Var-
zim, que terá uma segunda 
chance para tentar inverter o 
rumo da plataforma”, espera 
o PS, que mesmo assim diz 
ter ouvido “vários comer-
ciantes que entendem que a 
escolha de uma plataforma 
desenvolvida em interligação 
com o software de “point of 
service” do grupo PIE, não 
sendo uma solução apropria-
da ao comércio eletrónico, 

condenou este projeto ao 
fracasso, desde o início”.

O documento finaliza 
com a afirmação que “este 
caso representa mais uma 
oportunidade perdida 
para afirmar a Póvoa de 
Varzim e o seu comércio 
e vem ressaltar a neces-
sidade de um novo rumo 
na governação autárquica 
no concelho”, defendendo 
o PS “uma liderança afir-
mativa, competente e com 
uma visão estratégica pró-
pria, que não se iluda nem 
queira iludir os poveiros 
com jogadas de marketing 
político”.
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FREGUESIAS

LAUNDOS TEM PROJETO PARA AMPLIAR CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia 

de Laundos já apresentou 
as imagens do projeto da 
ampliação do cemitério. 
Este foi um compromisso 
assumido durante o perío-
do eleitoral por parte da 
equipa social-democrata li-
derada por Félix Marques. 
A primeira fase da obra 
“contempla a vedação do 
terreno, passeios, sepultu-
ras, nichos para columbá-

rios, jazigos/capelas, uma 
nova capela e um espaço 
verde que mais tarde poderá 
ser usado para a constru-
ção de mais sepulturas”. Foi 
também revelado que “será 
construído um novo acesso 
para pessoas com mobilida-
de condicionada”. A autar-
quia lanutense promete que 
“em breve informará sobre 
o processo de compra de se-
pulturas e jazigos/capelas”.

CRIANÇAS DE AGUÇADOURA PLANTARAM ÁRVORES 
O Dia da Floresta Autóc-

tone ficou marcado na Póvoa 
de Varzim por uma iniciativa 
de plantação de mais de uma 
centena de espécies. 

O evento foi promovido 
pelo Município e decorreu 
em Aguçadoura, no âmbito 
dos trabalhos de requalifica-
ção da linha de água e espaço 

envolvente na Rua da Codi-
xeira. 

A plantação das árvores 
(de medronheiro, lódão, ave-
leira ou macieira-brava) con-
tou com a participação da 
comunidade escolar da EB1/
JI da Aldeia e foi observada 
atentamente pela vereadora 
do Ambiente, Sílvia Costa.

OBRA DESVIA TRÂNSITO NO ACESSO À ZI DE AMORIM
Por causa da realização 

da empreitada de abertura 
de uma nova via, registam-
-se alterações nos acessos à 
Zona Industrial de Amo-
rim, na Póvoa de Varzim. 
Foi cortado o trânsito 
automóvel na rua do Rio 
Novo, desde o cruzamen-
to (o primeiro que aparece 
com semáforos no sentido 
nascente poente) com as 
ruas da Estrada Nova (é a 
designação da Estrada Na-
cional 205) e da Agra, que 

também desagua na nacio-
nal. Só passam moradores 
do inicio da artéria em cau-
sa, a rua do Rio Novo. As-
sim sendo a ligação à zona 
industrial é feita a partir da 
rotunda em frente ao Mini-
preço, com utilização pelo 
arruamento (rua José Artei-
ro) que passa junto ao bairro 
municipal. Está previsto que 
esta alteração dure até 31 de 
janeiro do próximo ano. Está 
salvaguardada a utilização 
da ciclovia. 
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A Polícia Judiciária dete-
ve um homem que fez um 
assalto à mão armada num 
banco da Póvoa de Varzim. 
O indivíduo de 63 anos foi 
detido no passado dia 17, 
na zona de Viana do Cas-
telo, de onde é natural, no 
âmbito de um Mandado 
de Detenção emitido pelo 
Juízo Central Criminal de 
Vila do Conde. O detido, 
considerado perigoso e 
violento, estava em fuga 
após ter sido condenado a 
6 anos e 8 meses de prisão 
efetiva em dezembro de 
2019. 

O roubo ocorreu a 22 de 
agosto de 2017, quando, 
juntamente com dois ou-
tros indivíduos, assaltou 
uma agência bancária nas 
Fontainhas, na freguesia de 
Balasar. A investigação da 
PJ foi concluída em maio 
de 2018 e o homem ficou 

APANHADO LADRÃO QUE ASSALTOU 
BANCO EM BALASAR HÁ 4 ANOS

OCORRÊNCIAS 

sujeito a prisão domiciliária, 
medida que não cumpriu. O 
larápio possui um longo pas-
sado criminal, registando já 
várias condenações em Tri-
bunal pelos crimes de tráfico 
de estupefacientes e aquisi-
ção de moeda falsa para ser 
posta em circulação. Agora 
foi finalmente localizado e 
detido, tendo sido conduzi-
do ao Estabelecimento Pri-
sional do Porto, em Custóias, 
para o cumprimento da pena 
a que havia sido condenado.

DETIDO HOMEM QUE 
ANDAVA ARMADO 

Um homem foi detido pela 
PSP na madrugada (1h20) 
do passado dia 19, em Vila 
do Conde, por ter na posse 
uma arma de fogo e quatro 
munições. Agentes da es-
quadra local que estavam em 
patrulhamento automóvel na 

avenida Júlio Graça  verifica-
ram que no interior de um 
carro estava um indivíduo, 
com 29 anos, desempregado 
e residente no Porto, que as-
sumiu um “comportamento 
suspeito” perante a presença 
policial. Com a colaboração 
de elementos a Esquadra de 
Intervenção e Fiscalização 
Policial da Divisão foram 
então realizadas mais dili-

gências e encontrada a arma, 
verificando-se ainda que o 
homem não tem carta de 
condução. Por causa dessas 
duas situações foi notificado 
para comparecer junto das 
Autoridades Judiciárias.

4 PESSOAS DETIDAS 
DE MADRUGADA

A PSP fez quatro deten-

ções durante o último fim 
de semana na Póvoa de 
Varzim e em Vila do Con-
de. 

Agentes da Divisão lo-
cal desenvolveram uma 
operação entre as 22h da 
passada sexta-feira e as 
4h de sábado que visou 
a prevenção e combate à 
criminalidade assim como 
a fiscalização rodoviária. 
Foi apanhada uma pessoa 
na posse de arma proibida 
e três por condução de veí-
culo sob efeito do álcool. 

As autoridades apreen-
deram uma soqueira, 34 
doses de haxixe e 3 de 
liamba e um automóvel. A 
polícia passou ainda dois 
autos de ocorrência por 
consumo de estupefacien-
tes e detetou 7 infrações 
ao Código da Estrada e de-
mais legislação rodoviária 
que foram alvo de auto de 
notícia por contraordena-
ção. 

Os detidos foram notifi-
cados para comparecerem 
junto das Autoridades Ju-
diciárias.

POLÍCIA MARÍTIMA FAZ APREENSÕES
O Comando-local da Polí-

cia Marítima realizou na ma-
nhã do passado dia 24 uma 
fiscalização em diversas em-
barcações de recreio entre as 
freguesias de Mindelo e Vila 
Chã. Desta operação resul-
tou a apreensão de uma arte 
de pesca, denominada de 
“palangre”, com um total de 
900 metros de comprimen-
to, sem a devida sinalização 
e em local proibido. Nesta 
ação estiveram envolvidos 
quatro elementos da Polícia 

Marítima da Póvoa de Var-
zim e Vila do Conde, apoia-
dos por uma embarcação se-
mirrígida e por uma viatura.

A mesma polícia também 
apreendeu mais uma rede 
de emalhar com mais de 150 
metros e uma armadilha de 
pesca (um “covo”), ambas 
sem identificação, que es-
tavam em local proibido e 
que ficaram presas na hélice 
de uma embarcação do Na-
val Povoense. A Autoridade 
Marítima Nacional recebeu 

BOMBEIROS TREINARAM NUM CENÁRIO DE 
EXPLOSÃO COM MUITAS VÍTIMAS PARA SOCORRER

A última instrução do 
plano anual de formação 
dos Bombeiros da Póvoa 
de Varzim decorreu no 
passado dia 21 na freguesia 
de Argivai. 

O objetivo foi colocar em 
prática os conhecimentos 
da corporação em cenários 
multi-vítimas, concreta-
mente treinar o socorro 
num caso de explosão num 
armazém que provocou 

diversos feridos com algu-
mas das vítimas soterradas/
encarceradas nos destroços 
que foram projetados. Este 
exercício envolveu vários 
elementos e meios da corpo-
ração liderada por Francisco 
Nova e teve o apoio da Junta 
da União de Freguesias da 
Póvoa de Varzim, Beiriz e 
Argivai na cedência de um 
terreno onde decorreu a for-
mação.

o alerta às cinco e meia da 
do passado sábado, mas “à 
chegada ao local” - no por-
to da Póvoa -   o tripulante 
do clube já tinha consegui-
do desprender a hélice. No 
entanto, a PM removeu  as 
artes de pesca  numa dili-
gência que foi acompanhada 
de perto por elementos da 
Estação Salva-Vidas. O caso 
também mereceu a elabora-
ção de autos de noticia por 
parte dos elementos da Polí-
cia Marítima.
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REGIÃO

NÚMERO DE NOVOS CASOS DE COVID-19 ESTÁ A DISPAR
Os últimos dias fi cam 

marcados pela subida sig-
nifi cativa dos valores da 
incidência cumulativa a 
14 dias de novos casos de 
Covid-19 na Póvoa de Var-
zim e em Vila do Conde. 
O relatório de situação da 
Direção Geral da Saúde 

publicado na  passada sex-
ta-feira apresentou os dados 
concelhios entre 11 e 24 de 
novembro.

Desde o anterior boletim, 
o município poveiro subiu 
de 105 para 140 casos por 
cada 100 mil habitantes, ou 
seja, registou 88 novos infe-

tados reais nessas duas se-
manas, equivalendo a uma 
média superior a 6 casos 
detetados por dia. No mes-
mo documento verifi ca-se 
que o concelho vilaconden-
se aumentou de 105 para 
206 casos por cada 100 mil 
residentes no mesmo pe-

ATERRO EM BARCELOS ENCOSTADO À PÓVOA ABRE EM 2022
 aterro sanitário que está 

a ser construído encosta-
do à Póvoa de Varzim vai 
entrar em funcionamento 
já “nos primeiros meses 
de 2022”. A estimativa foi 
transmitida pelo adminis-
trador delegado da Resuli-
ma, Rui Silva, ao presiden-
te da Câmara de Barcelos, 
Mário Constantino, que 
visitou o empreendimento 
que signifi ca um empreen-
dimento de 30 milhões de 
euros. É isso que se pode 

ler numa informação lan-
çada posteriormente pela 
autarquia barcelense. O es-
paço ocupa doze hectares da 
freguesia de Paradela, mas 
confronta com Laundos pre-
cisamente no local onde em 
tempos  existiu uma lixeira 
entretanto recuperada e sela-
da pela Lipor- sistema onde 
está o município da Póvoa 
de Varzim. Pois ali mesmo 
está a surgir um aterro novo 
para receber 800 mil metros 
cúbicos de resíduos que não 

podem ser recuperados na 
pela Resulima, a empresa 
que  tem como acionistas 
as câmaras de Barcelos, Es-
posende, Viana do Castelo, 
Ponte de Lima, Ponte da 
Barca e Arcos de Valdevez 
( no conjunto detêm 49 por 
cento do capital) e a Empre-
sa Geral do Fomento (51 por 
cento). Em rigor o aterro 
denomina-se “Unidade de 
Confi namento, Preparação 
e Tratamento de Resíduos 
Urbanos”.

ríodo, isto é, teve 165 novos 
infetados reais em 14 dias, 
signifi cando uma média de 
quase 12 casos detetados por 
dia. Somando as duas loca-
lidades verifi ca-se que fo-
ram confi rmados 253 casos 
detetados nas duas últimas 
semanas, uma subida de 104 

novos positivos.
Refi ra-se ainda que os 

concelhos vizinhos tam-
bém apresentam grandes 
subidas do número de 
casos, registando-se uma 
incidência 136 em Fama-
licão, 176 em Esposende e 
186 em Barcelos.

4 MUNICÍPIOS VIZINHOS SÃO FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS
As Câmaras Municipais da 

Póvoa de Varzim, de Barce-
los, de Famalicão e da Trofa 
foram reconhecidas como 
sendo autarquias mais fami-
liarmente responsáveis do 
nosso País em 2021. Estes 
quatro são alguns dos quase 
100 municípios distingui-
dos pelo Observatório de 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis. No caso po-
veiro, coube à vereadora da 
Coesão Social, Andrea Silva, 
receber a distinção pessoal-

mente, numa cerimónia que 
se realizou ontem em Coim-
bra, sendo o quarto ano con-
secutivo da atribuição do ga-
lardão. Este foi criado com o 
objetivo de dar visibilidade 
às autarquias que se desta-
cam por práticas e iniciati-
vas amigas das famílias em 
várias áreas sociais. 

MAIS 4 DISTINÇÕES

Na última terça-feira, o 
Instituto do Emprego e For-

mação Profi ssional atribuiu 
a marca “Entidade Empre-
gadora Inclusiva 2021” e 
entre as distinguidas estive-
ram as Câmaras da Póvoa 
de Varzim, de Vila do Con-
de e de Barcelos e também 
o MAPADI. A atribuição 
procura “reconhecer e dis-
tinguir publicamente prá-
ticas de gestão abertas e in-
clusivas, desenvolvidas por 
entidades empregadoras, re-
lativamente às pessoas com 
defi ciência”.
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AIRES PEREIRA E VÍTOR COSTA EM SINTONIA 
NO FUTURO DO CENTRO HOSPITALAR

A unidade poveira do 
Centro Hospitalar Póvoa 
de Varzim – Vila do Conde 
foi visitada no passado dia 
18 pelos presidentes das 
duas Câmaras. Aires Pe-
reira e Vítor Costa foram 
recebidos pelo Conselho 
de Administração presi-
dido por Gaspar Pais. No 
encontro foram abordados 
projetos existentes, a cur-
to e médio prazo, como a 
construção do novo edifí-
cio destinado à Consulta 
Externa e ao internamento 
do Serviço de Medicina. O 
administrador revelou que 
prevê lançar o concurso 
ainda este ano, prevendo-
-se que o Centro Hospi-
talar passe a contar com 
mais 50 camas e 30 gabi-
netes.

Em comunicado foi 
salientado que “os dois 
autarcas evidenciaram já 
uma sintonia total e empe-
nho em colaborar na pros-
secução dos projetos em 
curso, relacionados com o 

desenvolvimento e a melho-
ria da missão prestada pelo 
CHPVVC aos utentes dos 
dois concelhos”. Aires Perei-
ra e Vítor Costa visitaram a 
obra em curso, relativa à am-
pliação e requalifi cação do 
Serviço de Urgência, como 
um prazo de conclusão pre-
visto de cinco meses. Esta 
intervenção, que duplicará o 
espaço alocado ao atual Ser-
viço de Urgência, englobará 
uma Unidade de Cuidados 
Intermédios.

Houve ainda tempo para 
apreciar as recentes mu-
danças ocorridas no espaço 
hospitalar, nomeadamente 

os dois pólos adstritos às 
instalações provisórias da 
Consulta Externa, que estão 
no exterior do Hospital e 
junto ao Parque de Estacio-
namento. 

A segunda fase da visita 
dos autarcas decorreu no 
passado dia 24. Vítor Costa 
e Aires Pereira foram até à 
unidade vilacondense, ten-
do conhecido em pormenor 
os investimentos e projetos 
relativos à benefi ciação e 
melhoria da atividade as-
sistencial. Em comunicado, 
é realçado que “os autarcas 
mostraram-se, mais uma 
vez, em sintonia e com dis-

ponibilidade recíproca para 
ajudar na concretização de 
projetos que revertem para 
o reforço da qualidade dos 
cuidados prestados”.

Foi confi rmado que “a 
curto prazo (já a partir de 1 
de janeiro de 2022) a Unida-
de de Vila do Conde vai ter 
um novo espaço alargado, 
no âmbito da atividade do 
Serviço de Psiquiatria, para 
acomodar o novo Hospital 
de Dia de Saúde Mental e 
que vai integrar os doentes 
que estão a cargo do Fórum 
Ocupacional do Hospital 
de Magalhães Lemos”. Por 
agora, enquanto o projeto 

de adaptação das instala-
ções não está concluído, 
a autarquia vilacondense 
disponibilizou tempora-
riamente um espaço para 
acolher esses utentes. Fica 
no Centro de Pedagogia 
Ambiental (junto ao Cen-
tro de Memória), equipa-
do com cozinha e outros 
espaços. Recorde-se que a 
Psiquiatria tinha em Vila 
do Conde um polo do 
Hospital Magalhães Le-
mos instalado num velho 
edifício junto ao antigo 
Centro de Saúde que não 
oferecia as melhores con-
dições de funcionamento.

SAÚDE

Pub

O CHPVVC deu conta 
que a Unidade de Cirur-
gia da Parede Abdominal 
efetuou, no passado dia 
18, uma cirurgia de hérnia 
completa com a utilização 
de um dispositivo médi-
co inovador – Fasciotens, 
tornando-se “num dos pri-
meiros hospitais nacionais 

CIRURGIA INOVADORA DA HÉRNIA
e também o primeiro no 
segmento hospitalar a que 
pertence a utilizar esta nova 
tecnologia, com resultados 
promissores a nível europeu 
e a oferecer os melhores tra-
tamentos disponíveis à po-
pulação que serve”.

A cirurgia foi realizada 
por Sónia Ribas (que coor-

dena a Unidade de Cirurgia 
da Parede Abdominal), Ra-
quel Rodrigues e Ana Mar-
garida Rodrigues, com o 
apoio técnico de Gereon Lill, 
cirurgião alemão responsá-
vel pelo desenvolvimento 
do dispositivo e com gran-
de experiência na respetiva 
aplicação. A intervenção foi 

realizada num homem, de 
66 anos, com uma hérnia vo-
lumosa, que tinha realizado 
uma preparação pré-ope-
ratória com a aplicação de 
toxina botulínica na parede 
abdominal, o que permitiu 
que a hérnia fosse tratada de 
forma menos agressiva para 
o doente, permitindo, em 
paralelo, uma alta precoce, 
foi revelado em comunicado.
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VILA DO CONDE

LUZES E DIVERSÕES DE NATAL CHEGAM NO DIA 8
A Câmara de Vila do 

Conde anunciou que a che-
gada da época natalícia vai 
suceder no próximo dia 8 
de dezembro com a ligação 
das iluminações pelas prin-
cipais artérias da cidade. 
De 8 de dezembro a 9 de ja-
neiro, a Praça da República 
vai acolher a iniciativa “Na-
tal na Praça”, onde estará 
instalada a Casinha do Pai 
Natal, o Carrossel de Natal 
e o Presépio tradicional.

Na Alameda dos Des-
cobrimentos haverá um 
Comboio de Natal e pontos 
natalícios para fotografias 
em família, tal como existi-
rão na Praça da República, 
Cais da Alfândega, Praça 
Vasco da Gama, Monte do 
Mosteiro e junto ao Monu-
mento ao Pescador.

No Parque João Paulo 
II, de 11 de dezembro a 6 

de janeiro, estará patente ao 
público uma exposição de 
árvores de Natal decoradas 
por crianças, jovens e idosos 
de Escolas, Jardins de Infân-
cia e IPSS’S da freguesia de 
Vila do Conde.

A programação vai tam-
bém chegar às freguesias 
com a promoção de Concer-
tos “Aquaeductus Ensemble” 
pelo Conservatório de Músi-
ca de Vila do Conde, de 30 
de novembro a 22 de janeiro.

O Teatro Municipal tam-
bém preparou alguns espe-
táculos e sessões de cinema 
para esta época natalícia, en-
tre eles o espetáculo “Street 
Gospel Choir & Tatanka no 
dia 11, Sessões de cinema 
para toda a família nos dias 
21 e 22 e o Concerto de Ano 
Novo no dia 9 de janeiro.

O Centro de Memória, 
o Centro de Atividades do 

LIONS ANGARIOU MAIS 8 MIL EUROS 
PARA AJUDAR A COMBATER O CANCRO

O Lions Clube de Vila 
do Conde voltou a promo-
ver o Magusto em favor do 
Núcleo Regional do Norte 
da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro. Uma quinta em 
Vairão foi palco do evento, 
no passado sábado, que co-

meçou com uma inovação, 
dado que a tarde foi desti-
nada às crianças e famílias 
que tiveram oportunidade 
de participar em múltiplas 
atividades e concursos, en-
quanto de noite realizou-
-se o jantar tradicional que 

Parque João Paulo II e a Bi-
blioteca José Régio irão ain-
da dinamizar espetáculos, 
ateliers e atividades destina-
das aos mais novos, muitas 
delas durante as férias de 
Natal.

O Auditório Municipal 
acolhe uma exposição e ven-
da de presépios, promovida 
pela Associação para a De-
fesa do Património e Artesa-
nato de Vila do Conde, e no 
dia 16 apresenta um Con-
certo de Natal pelo Orfeão 
do CCO.

No dia 19 de dezembro, 
o Mercado Municipal rece-
be uma Feira de Velharias, 
Coleções e Alfarrábios – edi-
ções de Natal, promovida 
pela Associação de Proteção 
ao Património Arqueológico 
de Vila do Conde.

A Passagem do Ano será 
marcada por uma Sessão de 

Fogo de Artifício na Zona 
Ribeirinha.

Durante este período, aos 
fins de semana, haverá ani-
mação de rua promovida 
pela Associação Comercial e 
Industrial de Vila do Conde.

Na organização destas 
festividades a Câmara Mu-
nicipal diz ter preparado 
um programa contido que 
evite ajuntamentos de pes-

soas: “Na verdade, se al-
gum sucesso temos tido na 
contenção da pandemia, 
é justamente aos cidadãos 
que o devemos pela sua 
resiliência, sendo, por isso, 
importante que neste Natal 
continuemos a cumprir as 
regras e a adotar os com-
portamentos recomenda-
dos pela Direção Geral de 
Saúde”.
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juntou muitas pessoas em-
penhadas em deixar o seu 
donativo. No total, mais de 
300 participantes associa-
ram o convívio e a diversão 
ao dever cívico de ajudar. 
Rui Medeiros, representan-
te da Liga, recebeu de José 

João Maia, novo presidente 
do Lions, a importância de  
8 mil euros, que foi quanto 
rendeu a festa deste ano. A 
verba será agora aplicada 
em programas de apoio ao 
doente e à investigação cien-
tífica em curso.

‘DOENÇA DOS PEZINHOS’ EM PALESTRA DO ROTARY
O Rotary Clube de Vila 

do Conde promoveu a con-
ferência “Paramiloidose, 
uma realidade em rápida 
transformação”. 

A sessão realizada no úl-
timo sábado contou com 

uma das maiores especia-
listas na “doença dos pezi-
nhos”, Teresa Coelho, que é 
diretora do Serviço de Neu-
rologia do Centro Hospita-
lar Universitário do Porto 
e responsável pela unidade 

Corino de Andrade, Centro 
de Referência para a Parami-
loidose Familiar. 

De acordo com dados 
publicados há cinco anos, 
estima-se que Portugal seja 
um dos maiores focos endé-

micos desta patologia e que 
existam 1865 pessoas com a 
doença, ou seja 20 por cento 
do total de doentes em todo 
o Mundo, sendo assim o país 
com a maior prevalência de 
paramiloidose.
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DADO MAIS UM PASSO PARA TENTAR 
BAIXAR PREÇO DA FATURA DA ÁGUA

Vítor Costa voltou a 
reunir com responsáveis 
da empresa Indáqua. O 
objetivo do encontro foi 
“prosseguir a avaliação do 
estado atual da concessão 
e a busca de caminhos para 
diminuir o elevado cus-
to da fatura mensal que é 
suportado pelas famílias 
vila-condenses”. Em nota 
informativa, a autarquia 
conta que “cada uma das 
partes tem vindo a apre-
sentar argumentos com o 
objetivo de encontrar uma 
solução equilibrada que vá 
ao encontro do desejo e das 
expectativas dos vila-con-
denses, sendo de assinalar 
a disponibilidade que se 
verifica para um diálogo 
que venha a revelar-se fru-
tífero”. 

A reunião realizada na 
passada segunda-feira, 
segundo a mesma fonte, 
“trouxe boas indicações 
para o desenvolvimento 
de um efetivo e exigente 
processo negocial”, sendo 
realçado “o firme propósito 
de ambas as partes, reco-
nhecendo o elevado custo 
da fatura de água em Vila 
do Conde, em desenvolver 
todos os esforços no sen-
tido de, com a necessária 
celeridade, alcançar uma 
efetiva redução do preço 
da mesma”. Recorde-se que 
o recém-eleito presiden-
te da Câmara assumiu o 
compromisso com a popu-
lação de baixar o preço da 
fatura mensal do consumo 
de água, mantendo a pro-
messa que “tudo será feito 

no sentido de atingir-se tal 
objetivo, preferencialmente 
através de uma via consen-
sualizada entre as partes, na 
linha da que está atualmente 
em curso”.

GABINETE DE 
APOIO ÀS FREGUESIAS

A Câmara de Vila do Con-
de decidiu avançar para a 
criação de um Gabinete de 
Apoio às Juntas e Uniões de 
Freguesias. O objetivo do 
mesmo é dignificar o papel 
dessas autarquias, fican-
do localizado nos Paços do 
Concelho. Segundo revela 
o município liderado por 
Vítor Costa, este “gabinete 
privilegiará o atendimento 
dos Presidentes das Juntas 
e Uniões de Freguesia, dis-
ponibilizando uma equipa 
técnica municipal, multidis-
ciplinar, a qual terá a missão 
de rececionar, encaminhar, 
tramitar e monitorizar os pe-
didos dos autarcas”. É tam-
bém salientado que “sempre 
que necessário, o gabinete 
deslocar-se-á às freguesias, 

VILA DO CONDE

firmeza com que o Presiden-
te da Câmara Vítor Costa 
sempre acompanhou o de-
senrolar de todo o processo, 
mesmo antes de ser eleito”. 
Recorda a nota informativa 
que, “em diversos momen-
tos que antecederam a de-
cisão que agora resulta no 
início das obras, Vítor Costa 
estabeleceu vários contactos 
com representantes de ór-
gãos de soberania, no senti-
do de os alertar para o grave 
perigo para as populações 
decorrentes da derrocada 
do muro da praia de Árvore 
e a erosão do enrocamento 
da marginal sul de Vila do 
Conde”.

A edilidade manifes-
ta “enorme satisfação com 
o início dos trabalhos, os 
quais não deixará de acom-
panhar no sentido de que 
sejam o menos intrusivos 
possível para o dia a dia de 
quem frequenta estes lo-
cais, salvaguardando que a 
sua conclusão aconteça nos 
prazos previstos”. Esta in-
tervenção pretende que se-
jam “repostas as condições 
de segurança nestes locais 
para que os vila-condenses 

possam usufruir do espaço 
com tranquilidade”.

BIBLIOTECA PREMIADA 
EM CONCURSO 

A Biblioteca José Régio 
foi premiada num concur-
so de cartazes sob o tema 
“A Paz... uma responsabili-
dade de todos”. A iniciativa 
foi dinamizada pela Co-
missão Nacional da UNES-
CO e pela Biblioteca Muni-
cipal de Montalegre neste 
2021 – Ano Internacional 
da Paz e da Confiança.

A Biblioteca Municipal 
de Vila do Conde, integra-
da na Rede das Bibliotecas 
Associadas à CNU, partici-
pou nesta atividade com a 
apresentação de dois car-
tazes elaborados pelas lei-
toras Beatriz Teixeira Reis 
(de 12 anos) e Leonor de Sá 
Lemos (de 15 anos), saindo 
vencedor o cartaz “Na har-
monia vive a paz” da auto-
ria da artista mais velha.

Este resultado deixou 
orgulhosos os responsá-
veis daquele equipamento 
cultural pelo sucesso numa 
iniciativa.

numa lógica de proximidade 
da gestão municipal e de re-
conhecimento ao relevante 
papel desempenhado pelos 
autarcas de freguesia”.

ADJUDICADAS OBRAS 
NA FRENTE MARÍTIMA

A Câmara de Vila do 
Conde anunciou que “fo-
ram finalmente adjudicadas 
as obras no valor de 2,7 mi-
lhões de euros para recupe-
ração das frentes marítimas 
das freguesias de Vila do 
Conde e de Árvore”. Realça 
a autarquia que se trata de 
“um momento de especial 
importância e que marca a 
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FUTEBOL

A DIFERENÇA ENTRE 
JOGAR COM 1 OU 2 
PIVÔS DEFENSIVOS

RUI RODRIGUES

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
Maria José Correia isolou-se na liderança graças ao único palpite certeiro no jogo entre Rio Ave e Nacional numa ronda em que o Varzim não ajudou.

ANDREA 
SILVA

8 PONTOS

PAULO 
AREAL 

4 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

7 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

16 PONTOS

PAULO 
MORIM 

14 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

11 PONTOS

PEDRO 
GOMES

9 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

12 PONTOS

RUI 
MAIA 

14 PONTOS

Casa Pia 0
Varzim 1

Varzim 1
Trofense 0

Benfica B 1
Rio Ave 0

Rio Ave 1
Mafra 0

JOSÉ 
RICARDO
6 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 144
Tavinho 135
João Reis 134
Cássio 124
André Micael 122
Luís Silva 120
Murilo 118
André Leão 111
Zé Tiago 110
Nuno Valente 108
Rafael Assis 94
Luís Pinheiro 87
George Ofosu 67
Tiago Pereira 66
Agdon 64
Lessinho 46
Ricardo 44
Cerveira 32
Raí 28
Luís Pedro 26
Bruno Tavares 14
Rodrigo Rego 12
Zé Carlos 12
Isma 10

RIO AVE 

Gabrielzinho 153
Hugo Gomes 141
Jonathan 140
Aderllan Santos 136
Joca 135
Pedro Mendes 133
Zé Manuel 118
Costinha 115
Guga 113
Aziz 104
Pedro Amaral 90
Vítor Gomes 80
Ukra 74
Rúben Gonçalves 60
Zimbabwe 50
Sylla 56
Ângelo Meneses 50
Fábio Ronaldo 50
Sávio 38
Ronan 11
Pedro Graça 10
Leandro 2

TROFÉU ONDA VIVA
Classificação do jogador mais pontuado de cada clube 

na II Liga segundo a avaliação do relatador André Veloso 
e dos comentadores José Pedro Marques e Rui Rodrigues. 

Quando olho para uma 
equipa gosto de identificar 
o seu jogo posicional em 
todos os setores, no setor 
intermediário os mecanis-

Pub

Casa Pia 2
Varzim 0

Varzim 0
Trofense 0

Benfica B 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Mafra 0

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 1
Trofense 0

Benfica B 1
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Mafra 0

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 0
Trofense 2

Benfica B 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Mafra 2

Casa Pia 2
Varzim 0

Varzim 1
Trofense 2

Benfica B 1
Rio Ave 0

Rio Ave 2
Mafra 0

Casa Pia 2
Varzim 0

Varzim 1
Trofense 0

Benfica B 1
Rio Ave 3

Rio Ave 2
Mafra 0

Casa Pia 1
Varzim 0

Varzim 1
Trofense 0

Benfica B 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Mafra 0

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 1
Trofense 0

Benfica B 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Mafra 0

Casa Pia 
Varzim 

Varzim 
Trofense 

Benfica B 
Rio Ave 

Rio Ave 
Mafra 

Casa Pia 1
Varzim 1

Varzim 2
Trofense 1

Benfica B 1
Rio Ave 2

Rio Ave 3
Mafra 1

opta por um sistema estraté-
gico de 1x4x2x3x1 com dois 
médios a jogar na mesma 
linha e um médio criativo 
posicionado em zona mais 
adiantada no espaço entre 
linhas, o padrão de circula-
ção de bola mais potenciado 
é o horizontal, mas os passes 
horizontais são de maior ris-
co pois os adversários estão 
de frente para o jogo e após 
recuperação de bola podem 
desenvolver transições rápi-
das. As equipas que optam 
por este jogo posicional no 
meio-campo ocupam me-
lhor os espaços defensivos 
em largura e potenciam mais 
compensações, coberturas 
e equilíbrios dinâmicos em 
momentos de organização 
defensiva, mas perdem ca-
pacidade para criar espaços 
ofensivos, apoios e linhas de 
passe em zonas mais adian-
tadas do terreno de jogo. 
No futebol tudo é tática e 
estratégia, saber adaptar e 
potenciar as características 
dos jogadores no sistema tá-
tico e modelo de jogo é fun-
damental para a evolução e 
crescimento de um processo 
de jogo coletivo.

mos e dinâmicas criadas 
quando jogas com 1 pivô de 
contenção e dois interiores 
de ligação e criação são dife-
rentes do que quando optas 
por jogar com dois médios 
centros e um interior cria-
tivo. A estrutura posicional 
de 1x4x3x3 potencia mais 
criação de apoios, linhas de 
passe e a fluidez de circula-
ção de bola é fundamental 
no meio-campo para saíres 
com mais critério no passe 
para o processo ofensivo. O 
posicionamento em linhas 
distintas dos médios poten-
cia mais a circulação ver-
tical da bola e a criação de 
apoios atrasados e adianta-
dos e liberta os médios para 
se movimentarem e criarem 
mais espaços ofensivos entre 
linhas em zonas mais adian-
tadas do terreno de jogo. As 
combinações e triangulações 
no espaço com o médio de 
criação, os alas e o avança-
do são efetuadas com mais 
proximidade o que aumenta 
a segurança e eficácia dos 
passes, o controle e domí-
nio do jogo muitas vezes é 
desenvolvido em posse de 
bola. Quando um coletivo 
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Cada vez mais no fundo 
da tabela classificativa da II 
Liga. Esta é a atual situação 
do Varzim Sport Club, que 
depois de uma brilhante exi-
bição na Taça de Portugal, 
perdendo por 2x1 no reduto 
do campeão Sporting, voltou 
a defraudar as expetativas 
dos adeptos e simpatizantes 
do emblema alvinegro no re-
gresso do campeonato. 

Na receção ao Penafiel, 
para a jornada 12, respeitou-
-se um minuto de silêncio 
pela morte recente de um 
dos 5 magníficos de uma 
defesa mítica, onde só mu-
dava o guarda redes. Justino, 
Benje ou José Luís tinham 
na frente um quarteto de 
luxo com Fernando Ferreira, 
Quim, Salvador e Sidónio. O 
falecido Salvador Silva che-
gou ao Varzim em 1963 e 
com a camisola alvinegra jo-
gou 199 vezes até 1974. Pela 
Póvoa se manteve, casando 
e constituindo família. Em 
sessenta segundos, os mais 
“antigos” relembraram com 
saudade aqueles tempos em 
que o Varzim brilhava no fu-
tebol português. Hoje, tudo 
é bem diferente, infelizmen-
te para pior. 

Bastaram apenas 11 mi-
nutos para que os penafi-
delenses ganhassem uma 

vantagem de dois golos, con-
tra um conjunto alvinegro 
apático e sem ideias. Foram 
necessários 60m para que 
o técnico António Barbosa 
mexesse no seu xadrez. Com 
as entradas de Luís Silva e do 
jovem extremo Bruno Ta-
vares, cedido pelo Sporting, 
os Lobos do Mar “acorda-
ram”, mas não conseguiram 

marcar um golo que os co-
locasse novamente na luta 
pelos pontos. A alma e raça 
voltaram tarde demais, con-
tra um adversário recheado 
de jogadores maduros e com 
argumentos para contro-
lar uma vantagem preciosa. 
Com mais uma jornada rea-
lizada, o Varzim manteve-se 
em zona de descida (penúl-
timo com 7 pontos), ago-
ra com a Académica mais 
perto, a apenas 2 pontos de 
deixar o último lugar. Com 
mais este desaire, aumentou 
também a contestação, tanto 
ao treinador António Bar-
bosa, como também ao pre-
sidente Edgar Pinho, com 
algumas cenas lamentáveis a 
acontecer nas imediações do 
estádio.

No habitual rescaldo ao 

QUANDO O PRETO E BRANCO ERA COLORIDO

O Rio Ave recebeu e ven-
ceu o Nacional da Madeira 
por 1-0 (golo de Vítor Go-
mes aos 63’) e está igualado 
com o Casa Pia no tercei-
ro lugar da tabela, ambos 
com 24 pontos, menos um 
do que  o Feirense e dois 
que o líder Benfica B. Na 
próxima jornada, no sába-

jogo, o técnico  começou 
por lamentar a fraca entrada 
no jogo por parte do Var-
zim, realçando que quando 
a equipa esteve ao seu ní-
vel, até criou situações para 
marcar. Sobre a sua conti-
nuidade  disse estar con-
fiante que o trabalho dará 
os seus frutos: “Confiamos 
no processo e nos jogadores, 
falta-nos apenas traduzir o 
nosso trabalho em vitórias 
para que esta situação mude. 
Compreendo a frustração 
dos adeptos, a sua exigência, 
mas acreditamos que temos 
condições para reverter este 
mau momento”. 

COVID-19 DITA 
CANCELAMENTO

A Direção do Varzim de-

cidiu suspender o Jantar de 
Angariação de Fundos que 
estava previsto para a pas-
sada sexta-feira no espaço 
Enseada. 

Num comunicado assi-
nado pelo presidente Edgar 
Pinho é explicado que a de-
cisão se deve “ao crescente 
número de casos de infeção 
por COVID-19 das últimas 
semanas que levaram já em 
alguns países a serem decre-
tadas medidas drásticas de 
contenção e a possibilidade 
de em Portugal o agrava-
mento da situação também a 
tal poder obrigar”. 

A mesma nota apela “à 
compreensão para esta deci-
são de última hora” e deixa “a 
promessa de realização deste 
evento em data futura tida 
como oportuna”.

RIO AVE VENCE NACIONAL E CONTINUA NOS LUGARES CIMEIROS
do, dia 4, a partir das 18h, 
os vilacondenses jogam no 
Seixal numa partida em que 
podem voltar aos lugares de 
subida em caso de triunfo. 

B SAD PARA A 
TAÇA DE PORTUGAL

O Rio Ave vai receber o 

Belenenses SAD nos oitavos 
de final da Taça de Portugal 
segundo ditou o sorteio rea-
lizado na sede da Federação. 
Aos vilacondenses tocará 
agora receber um adversário 
do escalão principal na luta 
por um lugar nos quartos. 

Recorde-se que os pupilos 
de Luís Freire já eliminaram 

o Olhanense (triunfo por 
2x1 no passado dia 20, com 
golos de Aziz), o Boavista e 
o Sernache. 

O Sporting (do poveiro 
Luís Neto), que afastou o 
Varzim (2x1, com bis de 
Pote e golo varzinista de 
Heliardo), visita o Casa Pia 
do segundo escalão. 
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Quando evocamos o nú-
mero da sorte, inevitavel-
mente os nossos pensamen-
tos recaem sobre o nosso 
Cristiano Ronaldo.

Desta vez é diferente, Lio-
nel Messi venceu a Bola de 
Ouro pela sétima vez.

Foi coroado o melhor jo-
gador do mundo mais uma 
vez, mesmo contra algumas 
expectativas.

É certo que venceu a 
Copa América, tendo sido 
o seu primeiro título pela 
seleção, onde a Argentina já 
não vencia desde 1993.

A verdade é que Lionel 
Messi nos últimos dois anos 
esteve mais ligado a polémi-
cas relacionadas com a sua 
saída do Barcelona do que 
propriamente à conquista 
de títulos e houve pelo me-
nos 2 jogadores que certa-
mente se encaixavam me-
lhor nesta distinção. 

No ano 2020 esta nomea-
ção fi cou anulada, um ano 
onde Lewandowski ven-
ceu a Liga dos Campeões 

As semanas passam e o 
Varzim continua na zona 
de descida. Os alvinegros 
voltaram a perder frente ao 
Penafi el por 0-2, no passa-
do jogo da 12ª jornada da 
II Liga. A falta de efi cácia 
foi decisiva, pois apesar das 
oportunidades, o Varzim 
não conseguiu reverter o 
resultado. O Penafi el resol-
veu o jogo nos primeiros 
minutos,  o que fez com que 
a equipa da casa tenha so-
mado mais um desaire em 
frente aoas adeptos.

Com este resultado o Var-
zim ocupa a 17ª posição da 
tabela classifi cativa (zona de 

E VÃO SETE! 
VARZIM MANTÉM-SE EM 

ZONA DE DESPROMOÇÃO

PARABÉNS ABEL FERREIRA  
Admiro pessoas que so-

bem na vida por culpa pró-
pria.

O Homem Certo no lu-
gar Certo.

Abel Ferreira é rei na 
América do Sul pelo segun-
do ano consecutivo.

A Libertadores continua 
no verdão!

O Gigante Palmeiras de 
Abel vence a Libertadores.

Para Sempre, nas nossas 
memórias volta a fi car um 
português que fez história 
em terras sul americanas.

Mais um português a 
mostrar que nós de peque-
nos, temos muito pouco.

Internacional português e fi gura relevante da história do Vitória Sport Club, emblema que 
defendeu durante mais de dez temporadas, Jesus foi um guarda-redes que deixou a sua marca 
no futebol português. De baixa estatura, compensava com agilidade e refl exos felinos numa 
atitude destemida que o fazia crescer na defesa da baliza. Nele a bravura misturava-se com 
a necessária dose de loucura que sempre está no âmago de qualquer guardião. O espírito de 
liderança que dele emanava fê-lo especial.

Era ainda um jovem à procura de afi rmação quando em 1978 chegou à Póvoa para defender 
as redes do Varzim. Sob a orientação de António Teixeira, Jesus contribuiu para o espetacu-
lar 5.º lugar alcançado pelos Lobos do Mar na Primeira Divisão. A solidez demonstrada e o 
seu espírito competitivo, tão apreciado entre as hostes poveiras, valeram-lhe continuidade. 
Representou as cores varzinistas durante três épocas, sempre no escalão maior.José Maria 
Pedroto estava atento e reconheceu o seu talento. Levou-o para Guimarães em 1981 onde se 
consagrou.

JESUS

Pedro Álvares Cabral, 
também tens a tua parte nes-
te sucesso.

Se te dissessem que, dez 
naus, três caravelas e uma 
naveta de mantimentos, uns 

séculos depois iam resul-
tar nisto, não tinhas sido 
esquecido pelo rei, muito 
menos por um país inteiro. 

Grande treinador Abel 
Ferreira!

e ainda bateu o recorde da 
Bundesliga ao fazer 41 go-
los, ultrapassando o registo 
anterior de Gerd Muller em 
1972/1973 com 40 golos. 

O avançado polaco ven-
ceu o prémio “Th e Best” 
para melhor jogador do ano, 
atribuído pela Fifa.

O outro jogador que me-
recia esta nomeação era o 
brasileiro naturalizado ita-
liano, Jorginho, do Chelsea.

Vencedor da Liga dos 
Campeões e do Campeona-
to Europeu por Itália, tendo 
sido uma peça fulcral nes-
tas duas conquistas, seria 
o mais justo vencedor, mas 
acabou por completar o pó-
dio atrás do já mencionado 
Robert Lewandowski.

Lionel Messi já era o jo-
gador com mais nomeações 
para melhor do mundo na 
história do futebol mundial, 
e reforçou essa vantagem, 
estando agora com mais 
duas nomeações do que o 
português Cristiano Ronal-
do.

despromoção), com apenas 7 
pontos.

No próximo encontro o 
Varzim vai ao terreno do 
Casa Pia, disputar a 13ª jor-
nada, marcada para o dia 2 

... no primeiro Mundial 
participaram 13 seleções, 
mas apenas 4 eram euro-
peias? Foi em 1930 e o ven-
cedor foi o Uruguai. 

SABIAS QUE ...

de dezembro, esta quin-
ta-feira, pelas 20h15. Será 
que é desta que os alvine-
gros acabam com o ciclo 
negativo? Aguardemos pe-
las respostas...
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POVEIROS E VILACONDENSES NA TAÇA DOS CAMPEÕES
A terceira jornada da 

Taça dos Campeões, prova 
que é organizada pela Fe-
deração de Futebol Popular 
do Norte, proporcionou 
os seguintes resultados no 
que aos clubes da Póvoa de 
Varzim e de Vila do Conde 
diz respeito: Faustino 1 x 
Estela 4 ; Tougues 0 x Boe-
lhe 0; Cruzeiro 1 x Maciei-
ra 2; Navais 12 x Valpedre 
0; Aguçadoura 0 x Praxe 
0; Árvore 14 x Ribeira 0 e 
Fame 1 x Aveleda 8. 

A partida Amorim X 
Matamá Infantas foi adiado 
devido à existência de ca-

sos de COVID 19 no clube 
vimaranense. 

Na série A lidera o Árvo-
re com 9 pontos e o Estela 
(equipa ao lado na fotogra-
fi a) é segundo classifi cado 
com 6 pontos. Na série B o 
Tougues comanda com 6 
pontos e o Aguçadoura está 
no terceiro lugar com 2 pon-
tos. Na série C o Navais está 
isolado na frente com 9 pon-
tos. Na série D o Aveleda é 
segundo classifi cado com 6 
pontos e o Amorim está na 
quarta posição com 3 pon-
tos. Na série E o Macieira é 
segundo com 6 pontos. 

AMORIM IGUALA NAVAIS 

O Amorim igualou o Na-
vais na liderança no cam-
peonato sénior do Inter-Fre-
guesias de futebol da Póvoa 
de Varzim. Os amorinenses 
venceram por 3x0 no terre-
no do Terroso e benefi cia-
ram da folga dos navaenses 
na quarta jornada, passando 
ambos a somar 9 pontos. 
Nas outras partidas, o Agu-
çadoura bateu o Laundos 
por 2x0, o Estela derrotou o 
Rates por 3x2 e a Matriz em-
patou a um golo na receção 
ao Averomar. 

DUO DEIXA PÓVOA FUTSAL ANTES DA FASE DE MANUTENÇÃO
No fecho da 1.ª fase do 

Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão de Futsal – 
Zona Norte – o Póvoa Fu-
tsal perdeu por 6-0 na casa 
do Macedense, enquanto 
Rio Ave empatou a dois 
golos no reduto do Bairros. 
Poveiros (fecharam no pe-
núltimo lugar) e rioavistas 
(nonos) vão lutar pela per-

manência, enquanto o Caxi-
nas, que já tinha garantido a 
presença na fase de subida, 
triunfou por 3-2 na visita a 
Fafe, terminando em pri-
meiro lugar com 10 vitórias 
e um empate.  

Entretanto, depois da go-
leada, dois atletas pediram 
para sair do Póvoa. Bruno 
Moreira (Martinez) e Fre-

derico Santos (Freddy) já 
não contam para o técnico 
Toni Maravalhas para a fase 
de manutenção. Os poveiros 
terão mais 5 concorrentes, 
com os 2 últimos a descerem 
ao terceiro escalão. O próxi-
mo jogo será contra o Batela, 
de Melgaço, a contar para a 
2ª eliminatória da Taça de 
Portugal.

Pub
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PÓVOA ANDEBOL A ESPALHAR MAGIA 
As equipas seniores do 

PO mês de Novembro foi 
de grande visibilidade para 
o Póvoa Andebol Clube, 
dentro e fora das quatro li-
nhas. No âmbito desporti-
vo, para além de toda a ati-
vidade com os excelentes 
resultados nos escalões de 
formação, os responsáveis 
poveiros encerraram a ini-
ciativa “Andebol nas Esco-
las” com um treino aberto 
no Parque da Cidade, com 
a presença de alguns atle-
tas da equipa principal e a 
participação de uma dúzia 
de meninos e meninas. 
Curiosamente, apesar do 
clube (ainda) não ter esca-
lões femininos, a vontade 
para experimentar a mo-
dalidade tem levado mui-
tas poveirinhas a partici-
par nestas iniciativas.

EQUIPA B PONTUA

Depois de uma dupla 
derrota e duas exibições 
menos conseguidas, a 
equipa B do clube, a mi-
litar na 2ª divisão nacio-
nal, defrontou o Porto B 
e empatou a 20 golos. Um 
duelo interessante, nomea-
damente pelas brilhantes 
exibições dos guarda redes. 
Vasco Teixeira (Póvoa) e 
Diogo Rêma (Porto) foram 
pilares das suas equipas, 
com o portista a ser crucial 
para a conquista do empa-
te. Pela formação poveira, 
o coletivo liderado por 
Pedro Santos demonstrou 
grande união e raça, con-
tra um adversário com 
um plantel que dispensa 
adjetivos, tal a qualidade 
da formação azul e bran-

e deixar uma boa imagem 
junto dos adeptos. O jogo 
levou ao Pavilhão Munici-
pal 168 adeptos, que desfru-
taram do melhor e pior da 
equipa poveira. Uma primei-
ra parte de domínio, quebra-
do a espaços pela réplica dos 
comandados de Obradovic, 
um técnico reputado que fez 
carreira no Porto, onde foi 
campeão nacional uma mão 
cheia de vezes. Contudo, no 
segundo tempo, voltaram a 
surgir os fantasmas de ou-
tras ocasiões, permitindo 
aos forasteiros passar para 
a frente do marcador. Num 
forcing final, a equipa po-
veira resgatou a vantagem, 
com Humberto Gomes a ser 
uma peça chave na defesa e 
Staliny Furtado muito eficaz 
no ataque. Com esta vitória 

ca. Contudo, se há jogos em 
que a vitória assentava como 
uma luva aos poveiros era 
este, algo que esteve mesmo 
para acontecer quando João 
Cardoso teve a possibilidade 
de rematar no último segun-
do, mas preferiu passar ao 
pivot. No final da primeira 
volta, a equipa poveira soma 
20 pontos e está no 8º lugar 
em 12 equipas.

 EQUIPA A TRIUNFA

Contra o Avanca, a equipa 
liderada por Jorge Carvalho 
tinha que retificar um jogo 
menos conseguido contra 
o ADA Ismai. Para além da 
derrota, a exibição tinha dei-
xado muito a desejar. No re-
gresso aos jogos em casa, era 
imperioso conseguir vencer 

e com menos 2 jogos que a 
restante concorrência, os po-
veiros estão na 11ª posição 
com 17 pontos.

PEDRO ABRUNHOSA 
VESTE CAMISOLA

A 5ª edição do Concerto 
de S.Martinho teve como 
artista convidado o cantor 
Pedro Abrunhosa e a Banda 
Comité Caviar, com a parti-
cipação dos coros do Grande 
Colégio, Colégio de Amorim 
e Jardim das Cores. O Cine-
-Teatro Garrett encheu-se 
em 3 sessões, com cerca de 
1500 privilegiados a des-
frutarem de um espetáculo 
inesquecível  e merecedor 
dos elogios de todos. 

Para o presidente José 
Oliveira Pereira “o clube já 

provou que prima pela 
diferença. Para além de 
sermos um clube de an-
debol, também somos um 
clube que aposta em ativi-
dades culturais e que nos 
aproximam da sociedade 
poveira. Os Concertos de 
S. Martinho são um mar-
co que trazem à Póvoa 
artistas de renome e com 
qualidade inquestionável, 
e para nós Póvoa Ande-
bol é também uma forma 
de agradecermos todo o 
apoio da comunidade e das 
empresas que, mesmo nos 
momentos difíceis, sempre 
nos abriram as postas. Sen-
timos que agradamos pela 
qualidade dos concertos e 
pela organização. Prome-
temos mais e melhor para 
o próximo concerto”.
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Caiu como uma bomba 
na comunidade do Des-
portivo da Póvoa o anún-
cio do não pagamento das 
habituais verbas atribuídas 
pelo município ao clube 
mais eclético do concelho. 
Com um universo de cerca 
de meio milhar de atletas 
distribuídos pelas várias  

DESPORTIVO DA PÓVOA NA “CORDA BAMBA”
secções, as temporadas são 
preparadas com o orçamen-
to acordado com a direção 
do clube, que conta com al-
gumas receitas fixas, entre 
as quais a da Câmara  para o 
desenvolvimento desportivo 
dos jovens poveiros. Numa 
época bastante marcada pela 
simbologia do Natal, vive-se 

HÓQUEI DESGOVERNADO
De nada valeram os 2 

golos de vantagem conse-
guidos ainda nos primeiros 
15m pela equipa liderada 
por Ruben Fangueiro. À 
pontaria afinada de Bruno 
Fernandes e de Ziga, res-
pondeu a equipa do Aca-
démico de Cambra com 
outros tantos que levaram 
o jogo para o intervalo com 
uma igualdade. No segun-
do tempo toda a estratégia 

montada pelo técnico povei-
ro se desmoronou. Erro após 
erro, os poveiros permitiram 
aos visitantes ir dilatando o 
marcador, baseado numa 
eficácia demolidora na co-
brança de livres diretos. O 
campeonato não está de fei-
ção aos poveiros, que terão 
que defrontar o líder Riba 
d’Ave na próxima jornada. 
Seis pontos em 9 jogos é um 
pecúlio curto para as expe-

um momento de incerteza 
que urge resolver pelos res-
ponsáveis das instituições 
da cidade. O diálogo é e 
será sempre a melhor opção, 
para bem de todos, nomea-
damente os funcionários, 
os treinadores e atletas que 
sempre dão o melhor por 
um clube que é um grande 

embaixador do desporto lo-
cal. A um mês de completar 
78 anos de história, o desejo 
da comunidade desportivista 
passará pela vontade de to-
dos colocarem os interesses 
do clube à frente de outros 
pessoais, pois só desta forma 
o CDP poderá avançar com 
sucesso na sua missão.

BASQUETEBOL SÉNIOR COM TRIUNFOS
Com a Liga Betclic ape-

nas a ser retomada no fe-
riado, com os poveiros a 
viajarem até à Madeira, 
as outras equipas seniores 
destacaram-se. 

A formação B mascu-
lina venceu no reduto do 
Salesianos por 53-86, com 

o técnico Ivo Gonçalves a 
poder contar com uma mão 
cheia de reforços da equipa 
principal. Tem sido assim 
quando os jogos não coinci-
dem, fortalecendo e tornado 
praticamente invencível a 
jovem equipa poveira. Dio-
go Gomes, Jorge Rodrigues, 

Miguel Rodrigues, João Em-
baló, Guilherme Nunes e 
João Henrique representam 
o futuro e, tal como os de-
mais, são minuciosamente 
acompanhados pelo profes-
sor José Ricardo e premiados 
sempre que o merecem.

A equipa feminina, com 

tativas dos responsáveis da 
secção . Contudo, Ruben 
Fangueiro acredita que “ as 
vitórias terão que acontecer, 
mais cedo ou mais tarde. Os 
jogadores não estão conten-
tes e sentem-se desiludidos 
porque sabem que podemos 
fazer melhor. Dar a volta 
por cima, só depende de nós 
e vamos continuar a traba-
lhar para já no próximo 
jogo voltarmos aos pontos.”

uma aposta na renovação, 
também foi vencer o Vitó-
ria SC na cidade berço por 
expressivos 61-97. Gonça-
lo Rainha e Gonçalo Silva 
são a dupla técnica que tem 
conseguido levar o “barco a 
bom porto”, apesar das mui-
tas contrariedades. As lesões 

e a juventude do plantel 
exigem muita resiliência 
e muito amor ao clube e 
à secção. O jovem técni-
co poveiro é um exemplo 
dentro do clube, onde se 
iniciou como atleta e mui-
to novo enveredou pela 
carreira de treinador. 

FÁTIMA SILVA CONTINUA A SOMAR 
O CDP marcou presença 

no Campeonato Nacional 
de Corta-mato Longo em 
Vale de Cambra. O clube 
levou uma comitiva de 10 
atletas e os destaques vão 
para o triunfo de Fátima 
Silva no escalão de Vete-

ranos na prova de 5 km e o 
quarto lugar coletivo na Es-
tafeta Mista constituída por 
Carlos Monteiro, Ana Neves, 
Conceição Santos e Martim 
Freitas. O também poveiro 
Fernando Serrão, que re-
presenta o Sporting, foi 10º 

classificado e ajudou o clube 
a ser vice-campeão nacional. 
De salientar ainda a parti-
cipação de Jéssica Augusto, 
do Sporting, que há muitos 
anos reside e treina na Póvoa 
de Varzim, tendo sido tercei-
ra e campeã por equipas.  
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A equipa do Clube Na-
val Povoense arrancou um 
empate (10x10) nas pisci-
nas de Alvalade na quinta 
jornada do campeonato 
nacional da 1ª divisão de 
pólo aquático. 

Frente ao Sporting Clu-
be de Portugal, o equi-
líbrio foi sempre a nota 
dominante, tendo os po-
veiros recuperado de uma 
desvantagem de dois golos 
nos minutos finais para 
igualar a partida mesmo 
ao cair do pano. 

Com este resultado, os 
poveiros  mantiveram o 
4º lugar na classificação, 
tendo agora pela frente o 
campeão nacional Vitória 
Sport Clube. Refira-se ain-
da que antes, na quarta jor-
nada, o CNP tinha vencido 
o Pacense por 11x8. 

PÓLO SOMA PONTOS NO ESCALÃO PRINCIPAL
dadores poveiros em ação, 
tendo sido obtidos 42 recor-
des pessoais, vários mínimos 
para o torneio zonal e para 
o campeonato nacional, que 
deixaram orgulhoso o técni-
co António Vasconcelos. 

As cinco medalhas foram 
conquistadas por: Matilde 
Silva (3ª nos 800 livres e nos 
200 mariposa), Francisca 
Pimenta (2ª nos 800 livres), 
Rodrigo Conceição (3º nos 
100 estilos) e Luís Carvalho 
(3º nos 100 estilos).

PAULO GOMES É 
CAMPEÃO NACIONAL 

É poveiro o vencedor do 
Campeonato Nacional da 
Classe IOM - Modelos Um 
Metro rádio comandados. A 
competição foi organizada 
pelo CNP e a conquista foi 

protagonizada por Paulo 
Gomes, que passou a os-
tentar dois títulos nacio-
nais na carreira. A prova 
contou com doze partici-
pantes, que competiram 
em condições de vento 
muito instável, obrigando 
a constantes alterações no 
campo de regata. 

O feito deixou orgulho-
so o presidente Paulo Ne-
ves, sobretudo por ter sido 
festejado em casa. 

NAVAL TROUXE 5 
MEDALHAS REGIONAIS 

O CNP subiu cinco vezes 
ao pódio no Campeonato 
Regional de Juvenis organi-
zado pela Associação de Na-
tação do Norte de Portugal. 

A competição decorreu 
em Recarei e teve sete na-
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APÚLIA . ESPOSENDE

Apartamentos NOVOS de Tipologia T1 a 
T3 Duplex, em Condomínio Fechado e na 

primeira linha de mar na Apúlia.

De T1 a T3 Duplex     |        DESTAQUE

FOTO

PÓVOA DE VARZIM

Apartamento T3 com Garagem Fechada 
para 2 carros na cidade da Póvoa de 

Varzim em zona residencial.

Apartamento T3     |            190.000€

FOTO

NEIVA . VIANA DO CASTELO

Moradia térrea com 150 m2, inserida num 
terreno com 6218m2, localizada em São 

Romão de Neiva, Viana do Castelo.

Moradia V3     |            260.000€

FOTO
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Neiva | Viana Do Castelo

Moradia V3 260,000€

Moradia térrea com 150m2, inserida 
num terreno com 6218m2, localizada 

em São Romão de Neiva, Viana do Castelo.

Póvoa De Varzim

Apart. T3 190,000€

Apartamento T3 com Garagem Fechada
para 2 Carros na cidade da Póvoa

Porto

Apart. T4 392,500€

Localizado no coração da cidade, próximo do 
Parque da Prelada com uma área de 25000m2, 

espaços verdes e zonas de estacionamento 
oferece excelentes acessos à VCI e Circunvalação

APROVEITE
A NOSSA CAMPANHA
DE ABERTURA
 

Oferta
CERTIFICADO
ENERGÉTICO
DESPESAS NOTARIAIS
FIM DE SEMANA NO
ALGARVE PARA 2PX
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214 822 245 • povoadevarzim@val-hala.com
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*Despesas Notariais
*Fim de Semana no Algarve para 2PX
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PÓVOA DE VARZIM
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TRIAUTO RENOVA COM FERNANDO PIMENTA 
E INAUGURA ESPAÇO EM MODIVAS (V. CONDE)

A Triauto, concessioná-
rio Volvo há 35 anos com 
sede em Viana do Castelo, 
inaugurou na tarde de 24 
de novembro o espaço Vol-
vo Selekt. Inserindo-se na 
área comercial junto ao Vila 
do Conde Porto Fashion 
Outlet, em Modivas, o con-
cessionário entendeu que 
os clientes mereciam algo 
mais e, segundo o repre-
sentante da direção, André 
Esteves, decidiu abrir este 
espaço dedicado à venda de 
veículos usados e semino-
vos da marca Volvo. Nele a 
Triauto apresentacerca de 30 
veículos Volvo Selekt, com 
menos de 5 anos e 150.000 
quilómetros, com garantia 
europeia da marca também 
assegurada.

MEDALHADO 
OLÍMPICO 
ELOGIA TRIAUTO

A par da abertura, a Triau-
to aproveitou o momento 
para renovar a parceria com 
o medalhado olímpico Fer-
nando Pimenta, que dura 
desde 2013. Para a empre-

sa, a primeira a apostar no 
atleta quando ainda não era 
tão conhecido, é um orgu-
lho imenso juntar os feitos 
desportivos ao lado humano 
de Fernando Pimenta. Para 
o canoísta, esta renovação 
representa a confiança e o 
espírito de família que a 
Triauto demonstra, já que a 

empresa se tornou mais do 
que uma mera parceira.

No evento marcaram pre-
sença Anabela e Paula Ro-
drigues, administradoras da 
empresa e filhas do funda-
dor, José Maria Rodrigues, 
assim como familiares e 
amigos, entre outros convi-
dados.

Visite o espaço Volvo Selekt da Triauto, em Modivas.

Avenida Nássica 175, 4485-574 Modivas
Telefone: 221 455 100
E-mail: automoveis@triauto.com.pt

Breve história da Triauto
A Triauto iniciou a ativi-

dade em 1976, através do 
fundador, José Maria Rodri-
gues, com a comercialização 
de automóveis usados multi-
marcas em Viana do Castelo.

Após ter sido concedida a 
venda e utilização da marca 
Volvo, em 1976, o primeiro 
stand desta marca foi inau-
gurado no ano seguinte. 
Face ao crescimento na dé-
cada passada e o potencial 
futuro da marca, a Triauto 
foi desafiada a representar 
a Volvo em Vila do Conde. 

Assim, em 2020, foram aber-
tas as novas instalações em 
Modivas.  

Ao longo dos mais de 30 
anos de atividade, a Triauto 
tem registado um desen-
volvimento notável através 
da evolução sustentada da 
comercialização de viaturas 
e do serviço pós-venda pro-
fissional, assim como pela 
qualidade do serviço. Este 
crescimento tem resultado 
no alcance de vários prémios 
e distinções, sendo  uma re-
ferência ao nível de respon-
sabilidade ambiental e social.

PUBLIRREPORTAGEM



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 DEZEMBRO 2021 | 27

BITAITES

SÉRGIO HUMBERTO E DAVID LEITE  NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

O recém-eleito presiden-
te da Câmara Municipal da 
Trofa e o ‘poeta carpinteiro’ 
estiveram em destaque nas 
últimas edições da Grande 
Entrevista da Onda Viva 

No primeiro caso, Sérgio 
Humberto falou sobre os 
desafi os que terá pela fren-
te neste terceiro mandato 
como autarca numa con-
versa que foi acompanhada 

pelo diretor e administrador 
José Gomes Alves. 

Anteriormente, David Lei-
te veio à rãdio falar sobre os 
91 anos de vida e o recente 
lançamento do livro de poe-
sia  ‘Por Amor’. 

Pode ouvir as entrevistas a 
qualquer instante na secção 
Ouvintes-Podcast-Grande 
Entrevista que está disponí-
vel no nosso site na internet. 
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DANIEL SÁ FERREIRA

muito carismático chamou, 
na capa de um livro por si 
publicado, de dom profano?  

O charme, sem dúvida. Ou 
seja, a habilidade de encan-
tar ou atrair os outros através 
das capacidades e qualidades 
pessoais. Tradicionalmente 
associa-se isto à boa imagem 
e à boa oratória. Dizeres as 
coisas “certas” nos momen-
tos “certos”, mais do que ter 
a essência certa, ter o verniz 
“certo”.  

Muitos são os que na de-
manda de se transformarem 
num “carismático” esque-
cem uma outra característica 
cada vez mais valorizada por 
todos aqueles eleitores que 
estão um pouco fartos de ver 
políticos que falam todos da 
mesma maneira, compor-
tam-se todos da mesma ma-
neira, têm todos consultores 
de comunicação que pensam 
da mesma maneira, frequen-
tam, ou pretendem frequen-
tar, os mesmos círculos, e 

tenho certa dificuldade em 
olhar para a maioria da clas-
se política com algum respei-
to. A minha desilusão pren-
de-se com factos concretos 
e não com os meus estados 
de alma.   E a minha desilu-
são vem, por exemplo, do 
facto da mais alta figura do 
Estado, o Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, ser um dos principais 
responsáveis por isso e, es-
tou certo, sou acompanhado, 
neste sentimento, por muitos 
mais portugueses.   Marcelo, 
por muito inteligente que 
seja, não está talhado para 
o desempenho de funções 
políticas, muito menos para 
o desempenho do cargo de 
Presidente da República – 
apesar das sucessivas sonda-
gens, que lhe conferem níveis 
de popularidade, como se 
fosse um actor de novelas – 
e isto porque o exercício de 
tais funções implica ter cora-
gem de tomar decisões que 
podem gerar contestação de 
alguns interesses instalados 
na nossa sociedade.   Mar-
celo não tem coragem para 
confrontos, ou seja, decidir 
e ser contestado não está no 

OPINIÃO

NÃO TEM CARISMA

DESABAFOS DE UM DESILUDIDO POLÍTICO

são influenciados, ainda que 
muitas vezes de forma in-
consciente, por duas ou três 
ideias que nem conseguem 
identificar- a autenticidade.

Tudo isto a propósito de 
uma particularmente reve-
ladora troca de opiniões en-
tre dois comentadores num 
programa televisivo de aná-
lise aos resultados eleitorais 
nas directas do PSD. Ainda 
um pouco abananado pelo 
inesperado desfecho, um dos 
mais reconhecidos jornalis-
tas políticos portugueses di-
zia que Rui Rio obviamente 
não tinha carisma, mas que 
a série de vitórias obtidas 
em disputas internas estava 
a resolver esse problema e a 
construir esse carisma. 

Aqui já não era o carisma 
que garantia a vitória. Era a 
vitória que construía o caris-
ma. Talvez se estivessem um 
pouco menos obcecados com 
o carisma e suas virtudes e ti-
vessem observado de forma 

seu ADN, nem nunca esteve, 
como se verificou, no pas-
sado, quando abandonou a 
liderança do PSD por falta 
de coragem para o confron-
to. Vejamos dois exemplos, 
que deveriam envergonhar 
o Presidente da República.

Recentemente, Marcelo 
Rebelo de Sousa veio exigir 
celeridade à justiça, a pro-
pósito do acidente de carro 
do Ministro Cabrita, do qual 
resultou a morte de um cida-
dão português, quando, na 
verdade, a questão principal, 
aqui, em concreto, não está 
na morosidade da justiça, 
mas em todos os expedien-
tes, de duvidosa legalidade, 
usados pelo Ministro para 
que não se saiba a verdade 
dos factos que aconteceram 
naquele fatídico dia. O Mi-
nistro Cabrita já deveria es-
tar, há muito tempo, fora do 
Governo. Porém, para que 
isso acontecesse, era preciso 
que Portugal tivesse um ver-
dadeiro Presidente da Repú-
blica, com a coragem de dizer 
ao Primeiro-Ministro, aquele 
cavalheiro, tem de sair por 
incompetência e má figura.

O segundo caso prende-se 

com a “investigação Miría-
de”, que envolve militares 
portugueses, acusados de 
pertencerem a uma rede 
criminosa internacional. 
Perante a gravidade da si-
tuação, o Presidente da Re-
pública acha normal não 
ter sido informado pelo Mi-
nistro da Defesa. O Consti-
tucionalista Marcelo, pelos 
vistos não sabe que há uma 
obrigação Constitucional de 
o Presidente da República 
ser informado sobre as sus-
peitas nas forças armadas. 
Mas Marcelo, não só não 
foi informado, como, pelos 
vistos, foi enganado, pelo 
Ministro da Defesa, quan-
do disse, que terá tomado a 
decisão de não o informar, 
com base em pareceres ju-
rídicos, pareceres esses que 
nunca existiram.  Adaptando 
uma frase de Eça de Queiroz, 
com Marcelo “A Presidência 
da República deixou de ser 
um poder do estado, é uma 
necessidade do programa 
constitucional: está no car-
taz, é necessário que apareça 
na cena”. E Marcelo adora 
aparecer em cena, nem que 
seja para dizer tontarias!!!

mais atenta e arguta aquilo 
que se passou nas semanas 
desde que Paulo Rangel se 
apresentou como candidato 
à liderança do PSD tivessem 
ficado menos surpreendidos 
com o resultado final.

Rangel preocupava-se 
sempre em dizer a coisa 
certa, parecia que pesava 
e calculava cada uma das 
suas palavras e gestos. Rio, 
ainda que sozinho e agasta-
do, dizendo muitas vezes as 
coisas erradas, dizia-as com 
convicção e aparente since-
ridade. Rangel estava preso 
ao que deveria parecer. Rio, 
mais solto, radiava o que é.

A impressão mais forte 
destas directas do PSD, para 
além da surpresa de ver ga-
nhar quem partia de uma 
posição aparentemente tão 
difícil na contagem de espin-
gardas interna, é a do poder 
da autenticidade face à ima-
gem laboriosamente cons-
truída. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

No percurso natural da 
vida, à medida que vamos 
crescendo e desempenha-
do os nossos papeis sociais, 
aprendemos que em todas 
as actvidades existe, sempre, 
uma elite, e refiro-me a eli-
te, no sentido dos melhores, 
aquilo a que o sociólogo ita-
liano, Vilfredo Pareto, cha-
mava “La creme de la creme”. 
Em todas as actividades há 
sempre uns melhores que 
outros, e isso pode resultar 
do esforço das pessoas, como 
pode resultar de caracterís-
ticas inatas dessas pessoas. 
Todavia, o cidadão comum, 
espera da elite comportamen-
tos quase perfeitos, imacula-
dos, olhando para eles como 
modelos para a sua vida.   
Quando a actividade em aná-
lise é a actividade política, 
aqueles que têm a obrigação 
de nos servir, nesse caso, 
ainda mais esperamos deles. 
Ainda me lembro de, quando 
jovem, acreditar que aqueles 
que nos representavam eram 
os melhores dos melhores.

Com o passar dos anos, 
fruto da “auto deterioração” 
da classe política, a minha 
crença esfumou-se, e hoje, 

Quando o eleitor médio 
quer dizer que um líder par-
tidário não aparenta ter a 
capacidade de liderança ne-
cessária para levar o seu par-
tido a alcançar os resultados 
a que se propõe, particular-
mente se lhe falta as qualida-
des que na vida quotidiana 
esperámos de alguém com 
charme, tende a dizer que 
lhe falta carisma. 

Essa “falta de carisma” 
quase que inviabiliza à parti-
da qualquer possibilidade de 
obter sucesso. É por isso uma 
quase sentença de morte po-
lítica dizer que determinado 
líder ou candidato “não tem 
carisma”. Em sentido inver-
so, qualquer político que se 
preze, de tudo faz para ser 
precepcionado como al-
guém que “tem carisma”. 
E em que elementos se de-
compõe esse factor x, a que 
alguém que até ao momento 
da sua queda definitiva foi 
sendo precepcionado como 
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- O ORÇAMENTO MUNICIPAL

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

OPINIÃO

A PÓVOA DE VARZIM EM 2022

este, como sabemos, tem um 
horizonte de concretização 
mais apertado, mais urgente.

O que sei (e já aqui par-
tilhei com quem faz o favor 
de me ler) é que o nosso mu-
nicípio está preparado, quer 
para aceder ao novo quadro 
(o Portugal 2030), quer para 
“detonar” um pedacinho da 
“bazuca”, quer ainda para 
voltar à “casa” que bem co-
nhece (o “Portugal 2020”, 
onde há saldos). Tem, para 
qualquer destas boas hipóte-
ses, planos de investimento 
bem delineados – concre-
tamente, os que integram 
o “Plano Estratégico Póvoa 
2030”, quer (especificamen-
te) os que constam da nossa 
“Estratégia Local de Habita-
ção”, que contempla investi-
mentos (de diversa tipolo-
gia) no parque habitacional 
que globalmente ascendem 
a 26 milhões de euros, em 
parte já contratualizados.

O tempo político na au-
tarquia municipal é, pois, 
de imensa expetativa: não 
é habitual que tanta am-
bição (nossa) esteja pen-
dente de tanta indefinição 
(do Governo Central).

O QUE 
VEREMOS 
EM 2022

O ano que se avizi-
nha vai trazer-nos, an-
tes de mais, a conclusão 
dos projetos em curso – e 
o lançamento de alguns 
(poucos) projetos novos.

Entre as obras em curso 
(e a concluir em 2022), cito: 
o deslocalização do campo 
de futebol  de Aver-o-Mar e 
outras duas obras que mui-
to vão valorizar esta vila: a 
requalificação da Avenida 
dos Pescadores e da Avenida 

da Senhora das Neves, bem 
como o troço norte da via 
circular urbana (prolonga-
mento da via B para norte, li-
gando a Póvoa a Aver-o-Mar 
pelo parque da cidade, obra 
de importância estrutural 
para a mobilidade interna); 
as obras de qualificação do 
nosso parque escolar: nas 
escolas do 1º ciclo da Gies-
teira e das Machuqueiras, na 
Flávio Gonçalves (remode-
lação e ampliação) e na Eça 
de Queirós (construção de 
um pavilhão desportivo, que 
após o horário escolar estará 
aberto à população); a requa-
lificação do Bairro dos Pes-
cadores está quase no fim – e 
apresentar-nos-á rejuvenes-
cido e dignificado este em-
blemático quarteirão urbano.

No tocante a obras no-
vas, cito as duas que sei que 
vão avançar: a reabilitação 
do Aqueduto de Santa Cla-
ra, que já teve 999 arcos e 
é ainda a obra congénere 
com mais arcos no país – e 
maioritariamente no mes-
mo concelho, desde Terroso 
(onde nasce); e o início da 
construção do Póvoa Arena 
(adiado, como sabemos, por 
uma providência cautelar 
que a competente instância 
judicial tarda em dirimir).

Claro que um orçamento 
municipal não é apenas obra 
material – no nosso caso, 
felizmente, está muito longe 
deste padrão: há investimen-
tos consideráveis na aquisi-
ção de bens e serviços que 
se refletirão na qualidade de 
vida de que usufruímos (por 
exemplo: a limpeza urbana 
e o tratamento de resíduos 
sólidos e águas residuais, o 
tratamento de espaços ver-
des, o apoio ao desporto, à 
cultura e – muito importante 
no atual contexto – à ação 

social); há igualmente uma 
política fiscal municipal que, 
pelo 9º ano consecutivo, se 
mantém estável no propósi-
to de oferecer às famílias e às 
empresas poveiras a tributa-
ção mais favorável que a le-
gislação permita; e há, mercê 
de uma gestão responsável, 
uma situação económico-
-financeira tão sustentável 
que permite ao município 
assimilar os aumentos de 
alguns  bens que adquire (a 
água, por exemplo), não os 
fazendo refletir nas faturas 
dos munícipes. Mas isto só é 
possível porque, nos tempos 
difíceis em tudo que se deci-
diu, o município não cedeu 
ao canto da sereia da conces-
são a privados, que no ime-
diato renderia milhões, mas 
que a prazo (como agora se 
vê aqui ao lado e em tantos 
outros municípios) custaria 
aumentos dolorosos para os 
consumidores. Foi por então 
ter resistido (e mantido, con-
tra o clamor das oposições, a 
gestão da sua rede de água 
e saneamento) que a Póvoa 
de Varzim criou as condi-
ções para agora conduzir às 
torneiras das nossas casas a 
água mais barata da região.

Talvez a votação me obri-
gue a voltar ao assunto em 
próxima crónica. Oxalá não. 

P.R.

Alinhavo estas notas no 
dia, mas antes da hora, em 
que a nossa Câmara vai 
debater e aprovar o seu 
plano de investimentos e 
o correspondente orça-
mento para o próximo ano.

É que é muito singular o 
momento que o município 
vive: em início de mandato 
(que costuma impulsionar 
entusiasmos), mas numa 
encruzilhada político-fi-
nanceira (que os tolhe). 
Explicando-me: o nosso 
município concluiu todos 
os projetos que candidatou 
ao quadro comunitário em 
finalização (o PORTUGAL 
2020) – e não são conheci-
dos nem os tempos nem os 
modos para apresentação de 
candidaturas ao novo qua-
dro (o Portugal 2030), nem 
à famosa “bazuca” (o PRR). 
Ora é sabido que os fundos 
comunitários são (têm sido 
até à data – e bom seria que 
deixassem de ser, pois isso 
significaria que teríamos 
atingido o nível de desen-
volvimento que almejamos) 
– os fundos comunitários 
são, dizia, o recurso finan-
ceiro de que o país se tem 
valido para concretizar os 
projetos que nos deverão 
fazer “convergir” com a Eu-
ropa mais desenvolvida. O 
nosso município tem sido 
exemplar na captação des-
ses fundos: pode até dar-se, 
ainda, o caso de voltar de 
candidatar-se ao quadro 
que devia estar encerrado (o 
Portugal 2020), onde restam 
muitos milhões que outras 
entidades (designadamente 
municípios) não utilizaram.

Não sei se a crise política 
(com um governo em ges-
tão) atrasará a definição das 
regras de acesso ao novo 
quadro e sobretudo ao PRR: 
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É MEDIADOR DE SEGUROS? PRECISA DE APOIO NA GESTÃO DA SUA CARTEIRA? CONTACTE-NOS

É já no próximo 8 de de-
zembro, Dia da Imaculada 
Conceição, que se irá cele-
brar a festa de 50 anos de 
matrimónio de José Mar-
ques e Albina Macieira. O 
Notícias Onda Viva jun-
ta-se aos fi lhos e netos do 
casal para lhes desejar as 
maiores felicidades na vida 
em comum, expressando o 
desejo que vivam muitos 
mais anos juntos. 

JOSÉ E 
ALBINA 
FESTEJAM 
BODAS 
DE OURO

550 EMPREGOS EM RISCO
A Cooperativa Agríco-

la emitiu um comunicado 
onde afi rma: “Produtores 
de leite da Póvoa de Var-
zim em risco de falência”. 
O organismo presidido por 
José Moreira Campos re-
fere que o setor está a fi car 
“completamente descapi-
talizado, sobreendividado 
e até, nalguns casos, em 
risco extremo de falência” 
face “aos aumentos galo-
pantes dos custos de pro-
dução”. “Estão em causa 
550 postos de trabalho e a 
sobrevivência de centenas 
de famílias” do concelho 
dado que o preço do litro 
do leite, entre 2018 e 2021, 
“não ultrapassou a barreira 
dos 32 cêntimos”, enquan-
to os custos aumentaram 
nomeadamente das rações 
(17%) do gasóleo agríco-
la (31%), dos fertilizantes 
(entre 33 e 200%), da ele-
tricidade e dos fi tófarma-
cos. Na Póvoa há 116 pro-
dutores que garantem 82 
milhões de litros de leite, 
mas “encontram-se todos 
numa situação desespe-

rante”. A Cooperativa apela 
ao Governo que “promova 
o diálogo entre todos os in-
tervenientes desta cadeia 
– produtores, indústria, dis-
tribuidores e comerciantes – 
no sentido da valorização do 
leite, bem como do aumento 
do preço pago ao produ-
tor para um mínimo de 38 
cêntimos, de forma que os 
produtores possam suportar 
o aumento dos custos dos 

fatores de produção”. Se tal 
não acontecer e o setor en-
trar em falência, os consu-
midores também verão o 
preço disparar porque “te-
rão que pagar o preço que 
lhes for exigido pelo mer-
cado, visto que a distribui-
ção se obrigará a importar 
o produto, acrescido do 
custo de transporte, a um 
valor mais elevado do que 
o atual”.
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A família jantava quando a � lha de 12 anos diz:
- Tenho uma má notícia. Já não sou virgem! Sou uma vaca! - e começa a 
chorar.
Silêncio na mesa! Diz o marido a mulher:
- Estava-se mesmo a ver! É por te vestires como uma pega. Com o mau 
exemplo que dás à menina todos os dias!
E vira-se para a outra � lha, de 25 anos:
- E tu também lhe dás um péssimo exemplo. Ficas no sofá a lamber 
aquele teu namorado…
A mãe não aguenta mais e grita:
- Ai é?!… E quem é que gasta metade do ordenado com prostitutas!? 
Achas que é um bom exemplo passares os � ns-de-semana a veres � lmes 
para adultos, seu porco?
Desconsolada, com os olhos cheios de lágrimas e voz trémula, a mãe 
pega na mão da menina e pergunta:
- E como é que isso aconteceu, minha � lha?
Entre soluços, a menina responde:
- Foi a professora! Ela mudou o presépio!… A Virgem agora é a Luísa. 
Eu agora sou a vaca!

Disseram a um alentejano que a água do mar da Póvoa fazia bem às 
varizes.
O homem veio à praia e encheu um garrafão.
Ao passar pelo nadador-salvador, perguntou-lhe:
- Quanto é?
O nadador-salvador, na brincadeira, responde-lhe:
- Cinquenta cêntimos!
O alentejano paga e vai-se embora.
Passados uns dias o alentejano vem novamente à praia da Póvoa 
quando a maré estava baixa e exclama:
- Eh, lá… Isto é que é negócio!

“Querido pai.
São Paulo é lindo e as pessoas são simpáticas, mas eu tenho vergonha 
de chegar à faculdade com um carro desportivo banhado em ouro 
quando a maioria dos alunos e até alguns professores chegam de metro.
Com amor, Nassar.”
“Querido � lho.
Acabei de transferir 100 milhões de dólares para a tua conta. Por favor, 
não envergonhes a nossa família, compra um metro para ti também.
Com amor, pai.”
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4 dezembro, sábado

‘Uma meia quantas 
meias são?’
Teatro para bebés
Garrett, às 11h

“Hélios”, apresentação 
de livro de Cidália Fer-
nandes e Isilda Nunes 
Diana-Bar, às 16h

“Era Uma Vez…ou lá o 
que é que é”
Comédia burlesca
Garrett, às 21h30

ARS Vocalis
(Encontro Música Coral)
Igreja Matriz, às 21h45

Pub

O TEMPO NA REGIÃO - 2 A 8 DEZEMBRO

8 dezembro, quarta

Festa da Imaculada 
Conceição
Missa solene às 10h 
na Capela da Fortaleza

‘Camisola Poveira’
Documentário
Garrett, às 19h

Inauguração luzes 
natalícias
Ruas de Vila do Conde
Final da tarde

Pub

No próximo sábado 
(14h-20h) há eleições para 
a Comissão Políticas Con-
celhia do Partido Social de-
mocrata de Vila do Conde. 
Os militantes poderão optar 
pelas duas listas que se apre-
sentam a votos. 

Uma é liderada pelo pro-
fessor Pedro Soares, atual ve-
reador do PSD no executivo 
municipal, que se recandi-
data ao cargo e tem o apoio 
do anterior líder e presidente 

DUELO NO PSD DE VILA DO CONDE
como da nova presidente da 
Junta da União de Freguesias 
de Touguinhó e Touguinha, 
Inês Faria.

A outra é encabeçada pela 
advogada Luísa Maia, que foi 
deputada municipal no ante-
rior mandato e tem o apoio 
de duas fi guras com passado 
autárquico no PSD vilacon-
dense: o ex-vereador Cons-
tantino Silva aparece como 
mandatário e o ex-candidato 
Santos Cruz é proposto para 

9 dezembro, quinta

Festival Maré
Música (até dia 11)
Cine-Teatro Garretta presidência da Mesa da As-

sembleia.
da Junta de Vilar de Pinhei-
ro, Miguel Pereira, assim 

RUI SILVA CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO DO CRÉDITO AGRÍCOLA 

Rui Manuel Rodrigues 
da Silva deverá ser recon-
duzido no cargo de presi-
dente executivo do Con-
selho de Administração do 
Crédito Agrícola da Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde 
e Esposende. 

O prazo para entrega das 

listas candidatas termina esta 
quinta-feira, dia 2, pelas 16h. 

Segundo foi possível apu-
rar, até à hora de fecho desta 
edição, o presidente da As-
sembleia Geral apenas tinha 
recebido a entrega da lista 
encabeçada por Rui Silva. 
O futuro responsável máxi-

mo pelo banco a nível local 
iniciou o seu percurso pro-
fi ssional há 19 anos como 
funcionário e há poucas se-
manas teve a felicidade de ser 
convidado para presidente, o 
ponto mais alto da sua car-
reira. Agora vai a votos pelos 
cooperantes.


