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8 DE DEZEMBRO PASSA A SER 
O DIA DA CAMISOLA POVEIRA
O Centro Interpretativo 

e de Formação da Camisola 
Poveira foi inaugurado pelo 
presidente da Câmara da 
Póvoa de Varzim na tarde do 
passado dia 8. Fê-lo num dia 
muito especial para a popu-
lação local dado ser Dia da 
Imaculada Conceição. Ago-
ra, por decisão municipal, a 
data passa também a ser o 
Dia da Camisola Poveira.

Para abrilhantar a efemé-
ride, Aires Pereira convidou 
a população a sair à rua com 
aquela peça de artesanato 
vestida e foi assim que de-
zenas de pessoas compare-
ceram no Centro Coorde-
nador de Transportes para 
conhecerem o novo espaço 
que vai continuar a promo-
ver e divulgar esta antiga 
tradição local, fez questão 
de realçar o edil, que reve-
lou ainda que em breve se 
saberão pormenores sobre 
o acordo com Tory Burch, a 
estilista americana que reco-
nheceu a utilização abusiva 
da peça e com isso a ajudou 
a voltar à ribalta desde mar-
ço passado. De tal forma que 
algumas encomendas ainda 
continuam por responder 
e por isso ainda há muito 
trabalho pela frente  para 
quem  faz as camisolas da 
forma tradicional como os 
antepassados ensinaram, su-
blinhou Aires Pereira.

Alguns membros do Ran-
cho Poveiro proporciona-
ram uma pequena atuação 
que colocou todos a cantar 
em coro as célebres músi-
cas do grupo folclórico, isto 
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DESTAQUE

numa cerimónia que teve 
a surpresa de mostrar aos 
presentes um belo tapete de 
Beiriz inspirado na própria 
Camisola Poveira. Seguiu-se 
outro momento muito es-
perado com a entrega do di-
plomas às quatro dezenas de 
alunas que concluíram com 
sucesso o 1.º Curso Ocupa-
cional de Tempos Livres.

O momento foi também 

próximo ano. Antes, de ma-
nhã, o Centro Póvoa Em-
presas abriu portas para as 
inscrições presenciais para 
próximas formações da Ca-
misola Poveira. Várias arte-
sãs também participaram na 
sessão de apoio à organiza-
ção dos processos da Carta 
de UPA – Artesã.

Ao fi nal da tarde, no Cine-
-Teatro Garrett, foi exibido 
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aproveitado para a assinatu-
ra de um protocolo entre o 
Município da Póvoa de Var-
zim e o Centro de Formação 
Profi ssional para o Artesana-
to e Património (CEARTE), 
representado pelo diretor 
Luís Rocha, que avançou que 
a certifi cação deste patrimó-
nio poveiro está a avançar no 
processo burocrático e deve 
fi car concluída no início do 

o documentário “Camiso-
la Poveira”, produzido por 
Mário Linhares (ONTEM 
– Histórias Contadas) e rea-
lizado pela 7AM Produção 
Audiovisual. Esta foi uma 
iniciativa promovida pela 
Câmara e pela União de Fre-
guesias da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai, fi nanciada 
pela Litoral Rural no âmbito 
do Norte 2020.
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Já passou mais de um ano 
desde que foi travada a de-
molição da Praça de Touros 
da Póvoa de Varzim. Como 
consequência, está desde 
essa altura suspensa a obra 
de construção do Póvoa Are-
na, o pavilhão multiusos que 
a autarquia lá pretende edifi -
car. Ainda se aguarda a deci-

UM ANO DE ESPERA POR UMA DECISÃO 
são fi nal do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Porto 
após ter sido interposta uma 
ação popular pela Patripo-
ve (Associação de Defesa e 
Consolidação do Patrimó-
nio Poveiro). A autarquia 
fez na altura a contestação 
na justiça, mas até agora ain-
da não se registou qualquer 

desenvolvimento, estando a 
obra totalmente paralisada. 
O edil Aires Pereira revelou 
no início deste mês que con-
tinua a acreditar que o pro-
jeto vai avançar em breve, 
embora tema que o valor do 
investimento previsto, cerca 
de 10 milhões de euros, pos-
sa ter de vir a ser atualizado.

Várias pessoas e entida-
des locais foram premiadas 
no âmbito das comemora-
ções do Dia Internacional 
do Voluntariado,  que se 
assinala anualmente a 5 de 
dezembro, por deliberação 
da Organização das Nações 
Unidas. 

O Município da Póvoa de 
Varzim atribuiu essas dis-
tinções durante o Fórum 
“Conversas de Voluntários”, 

Aproveitando o adiamen-
to do IX Capítulo de Insig-
niação para 23 de abril do 
próximo ano, alguns mem-
bros da Confraria dos Sa-
bores Poveiros reservaram a 

CONFRARIA DISTRIBUIU RABANADAS
data inicialmente prevista, o 
passado dia 4 de dezembro, 
para proceder à oferta de ra-
banadas a várias instituições 
locais. 

Profi ssionais do Centro 

Hospitalar foram alguns 
dos contemplados, mas os 
confrades também levaram 
os miminhos doces à San-
ta Casa da Misericórdia, ao 
Instituto Madre Matilde, à 

que decorreu no MAPADI, 
juntando 46 voluntários e 24 
entidades parceiras da Bolsa 
Concelhia.

A distinção de “Volun-
tário” do ano 2021 foi para 
Sandra Maria Martins da 
Cruz dos Santos, voluntá-
ria que se encontra há mais 
tempo ativa na Bolsa Conce-
lhia. O prémio “Dedicação” 
do ano 2021 foi para Luís 
Miguel Boucinha Ribeiro, 

com 209 horas de volun-
tariado realizadas ao lon-
go deste ano, no projeto de 
“Apoio ao Centro de Vacina-
ção à COVID19”. Pela ação 
relevante nos últimos dois 
anos foram atribuídos os 
prémio “Voluntariado 2020” 
ao Instituto Madre Matilde e 
“Voluntariado 2021” à Real 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários.

No total foram atribuídos 

VOLUNTÁRIOS RECONHECIDOS PELA DEDICAÇÃO

21 “Selos – Entidade Parcei-
ra/Promotora de Volunta-
riado 2022”, 21 Diplomas de 
Reconhecimento a entidades 

da rede municipal e 25 Di-
plomas de Reconhecimen-
to aos Voluntários com ati-
vidade na Bolsa Concelhia. 

Casa do Regaço – Cruz Ver-
melha Portuguesa e ao pólo 
de Terroso do MAPADI. O 
gesto pretendeu reconhecer 
o empenho daquelas en-
tidades ao longo do ano e 
celebrar uma década de ati-
vidade em defesa da gastro-
nomia e costumes poveiros. 
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ADJUDICADA OBRA DA ESCOLA DA GIESTEIRA
Já foi aprovada a adju-

dicação da empreitada de 
ampliação e requalificação 
da Escola EB 1 da Giesteira. 
A obra, no valor de cerca de 
1 milhão e 500 mil euros, 
pretende dotar a escola de 
uma nova biblioteca, área 
de recreio coberto e salão 
polivalente com balneá-
rios de apoio, assim como 
mais duas salas e melhores 
condições para o ensino 
das crianças. Os trabalhos 
chegaram a começar, mas 
foram interrompidos por-
que a empresa construtora 
deixou a obra, obrigando 
a realizar novo concurso. 
A aprovação na reunião de 
Câmara mereceu a unani-
midade do executivo mu-
nicipal e o presidente Aires 
Pereira desejou que a obra 
esteja bastante adiantada no 
início do próximo ano leti-
vo, embora ainda careça de 
visto do Tribunal de Contas. 

O PS aprovou esta adju-
dicação, mas não deixou de 
mostrar preocupação por 
haver poucos concorrentes 
a concurso, receando João 
Trocado que este seja um 
mau sinal face ao histórico 
de problemas com outras 
obras no concelho. 

PS FAZ 
RECOMENDAÇÃO

Ainda ao nível da educa-
ção, foi aprovada a atribui-
ção de aproximadamente 35 
mil euros em subsídios aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico do concelho. Este 
apoio visa a atribuição gratui-
ta, no ano letivo de 2021/22, 
dos cadernos de atividades e 
material escolar aos alunos 
com escalão 1, assim como a 
comparticipação em 50% do 
preço de aquisição aos alunos 
com escalão 2. 

O PS aprovou a medida, 
mas o vereador João Trocado 
recomendou que esse apoio 
possa estender-se na íntegra 
a todos os alunos com esca-
lão, assim como ao segundo 
e terceiro ciclo, como fazem 

alguns municípios. O edil 
Aires Pereira reiterou que a 
autarquia faz o que está de-
finido na lei e que procura 
apoiar as famílias que real-
mente precisam. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Plano de Educação Am-
biental foi aprovado pelo 
executivo municipal da Pó-
voa de Varzim. 

O documento tem como 
finalidade conduzir a imple-
mentação contínua de ações 
de sensibilização para a edu-
cação ambiental no concelho. 
Aires Pereira destacou que as 
iniciativas são, sobretudo, 
dirigidas aos mais novos e 
que são um investimento que 
visa mudar ações e compor-
tamentos no futuro. 

SUBSÍDIO DE 
PENOSIDADE

98 trabalhadores da Câma-
ra da Póvoa viram aprovada 
a atribuição do valor máximo 
legalmente admitido referen-
te ao subsídio de penosidade 
e insalubridade.  O presiden-
te Aires Pereira revelou que 
este se destina a quem tra-
balha nas áreas de recolha de 
resíduos e saneamento, por 
exemplo, sendo um comple-
mento ligeiramente superior 
a quatro euros por dia. 

DOAÇÃO DE LIVROS

Aires Pereira decidiu agra-
decer publicamente a doação 
feita ao Município de 7.270 
volumes que pertenciam a 
António Carlos dos Santos, 
poveiro que desempenhou 
altos cargos, entre os quais 
Secretário de Estado. A filha 
Inês Graça Gonçalves dos 
Santos realizou a vontade que 
o pai manifestara verbalmen-
te ainda em vida. Assim sen-
do, foi doado todo o acervo 
documental à Biblioteca Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim, 
tendo o edil salientado que 
o espólio cultural do equipa-
mento fica mais rico. 

AM APROVA 
ORÇAMENTO

A Assembleia Municipal 
da Póvoa aprovou as Gran-
des Opções do Plano e Or-
çamento para o ano 2022, 
no valor total de 57 milhões 
de euros. A sessão ordinária 
decorreu na segunda-feira à 
noite no Cine-Teatro Gar-
rett e toda a oposição votou 
contra. Segundo a autar-
quia, “a nível fiscal, o muni-
cípio continua a não cobrar 
derrama, a devolver 1% do 
IRS, a reduzir o valor do 
IMI para agregados familia-
res com mais do que um de-
pendente e, também, a man 
o IMI no valor mais baixo 
permitido por lei”. A mes-
ma fonte realça que “cerca 
de 17 milhões de euros do 
orçamento destinam-se a 
obras de requalificação do 
espaço e equipamentos pú-
blicos, com vista a aumen-
tar a qualidade de vida da 
comunidade, essencialmen-
te ao nível da requalificação 
das escolas e melhoria dos 
acessos e mobilidade. Outra 
parte está alocada à con-
cretização de algumas das 
medidas previstas na Estra-
tégia Local de Habitação”.
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‘FLÁVIO GONÇALVES’ QUER SALVAR O MAR
Com o projeto “Vamos 

salvar o mar, ele é o nosso 
lar”, o Agrupamento de Es-
colas Dr. Flávio Gonçalves 
candidatou-se ao progra-
ma Escola Azul em Julho 
e iniciou este desafi o este 
ano letivo. Este programa 
educativo do Ministério 
do Mar, desenvolvido na 
Direção-Geral de Política 
do Mar, tem como missão 
promover a Literacia do 
Oceano na comunidade 
escolar e criar gerações 

A EB 2,3 Cego do Maio foi 
palco de uma Mesa Redonda 
com seis reconhecidas per-
sonalidades locais: Aurora 
Cunha (fi gura histórica do 
atletismo nacional), Lucin-
da Campos Amorim e Sílvia 
Gomes Costa (Vereadoras 
na Câmara da Póvoa), Luísa 
Tavares Moreira (Presiden-
te da delegação poveira da 
Cruz Vermelha Portuguesa), 
Manuela Ribeiro (Diretora 

‘CEGO DO MAIO’ DESTACA MULHERES DA REGIÃO
do Gabinete de Projetos Cul-
turais do Cine-Teatro Garre-
tt) e   Rita Nova (Coordena-
dora da Associação Pathos).

O evento decorreu no âm-
bito do Plano de Atividades 
da disciplina de Projeto+ 
e do Projeto Erasmus+/
eTwinning “SHE’S the Chan-
ge”, desenvolvido em parce-
ria com escolas de Espanha, 
Itália e Grécia. O objetivo foi 
levar os alunos a conhecer 

mulheres que se têm desta-
cado em várias áreas na zona 
em que habitam. A ativida-
de foi totalmente preparada 
e dinamizada por alunos da 
turma E do 8.º ano, tendo 
sido aberta à comunidade. 
De realçar a participação 
inesperada da Secretária de 
Estado da Educação, Inês 
Ramires, que se encontrava 
na escola para uma visita e 
reunião de trabalho.

mais responsáveis e partici-
pativas. Este projeto, com a 
duração de dois anos , inclui 
alunos do ensino pré-escolar 
e dos 1º, 2º e 3º ciclos per-
tencentes ao Jardim de In-
fância Luís Amaro, à Escola 
do Desterro, à Escola Nova, 
à Escola dos Sininhos e à es-
cola sede de Agrupamento.

Sob a coordenação de Su-
sana Carrasquinho e respon-
sabilidade de mais 6 profes-
sores (Alzira Santos, Paula 
Quintas, Paula Petronilho, 

Isabel Mata, Carmen Silva 
e Luís Marta) serão desen-
volvidas várias atividades. 
O principal objetivo é con-
tribuir para a mudança dos 
comportamentos de todos 
na sua relação com o mar, 
quer dos intervenientes di-
retos no programa “Escola 
Azul”, quer da comunidade 
envolvente, envolvendo o 
maior número de pessoas 
possíveis e consciencializan-
do a população e as institui-
ções para um bem comum 
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ESCOLA DE AVER-O-MAR PREMIADA PELA UNICEF
A Escola Básica de Aver-

-o-Mar foi selecionada para 
integrar o livro digital “A 
Maior Lição do Mundo”. O 
trabalho “O caminho para 
sustentabilidade começa 
em ti!”, desenvolvido pela 
professora Graça Pinheiro 
e respetivos alunos, foi um 
dos 12 selecionados pelos 
elementos da UNICEF e da 
Direção Geral da Educação, 
no âmbito edição 2020-
2021. O projeto visava dar 

a conhecer os Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável, fomentar a refl exão 
em torno das alterações cli-
máticas e contribuir para 
uma cidadania global ativa 

e uma maior conscienciali-
zação do papel de cada um 
na construção de um mundo 
mais seguro, mais saudável 
e mais sustentável. A inicia-
tiva contou com a colabo-
ração da Câmara da Póvoa 
de Varzim e da Horpozim. 

36ºANIVERSÁRIO

A EB de Aver-o-Mar assi-
nalou no passado dia 13 o 36º 
aniversário. O diretor Carlos 

Sá referiu que “o programa 
de comemorações, dada a si-
tuação pandémica,  foi adia-
do, decorrendo as atividades 
ao longo do ano e, quando 
as condições o permitirem, 
de portas abertas a todos”. 
Ainda assim foram lançados 
dois desafi os “à comunidade 
de Aver-o-Mar, aos antigos 
e atuais alunos”: fazerem 
todos uma visita virtual re-
correndo à possibilidade que 
a Internet permite através 

do site do agrupamento e 
quem por lá estudou tam-
bém pode enviar um tes-
temunho que mais tarde 
será colocado num “mural 
digital” (o relato deve ser 
enviado para   o endere-
ço  direccao@ebaveromar.
com   com, por exemplo, 
menções ao nome; loca-
lidade; anos em que estu-
dou; o que faz atualmen-
te; concelho onde reside; 
partilha de memórias).

que é essencial conservar: o 
mar.

Várias foram já as ativi-
dades desenvolvidas: no-
meação dos embaixadores 
(setembro), visita online 
à Caravela Vera Cruz (20 
de outubro); Corrida Praia 
Limpa (24 de outubro), Co-
memoração do “Dia Nacio-
nal do Mar” (16 de novem-
bro); exploração do ebook 
“A incrível viagem do meu 
cocó”; etc. Com o hastear 
da bandeira “Escola Azul” 

agendada para o dia do pa-
trono, 14 de fevereiro, mui-
tas são ainda as atividades 
planifi cadas para este pro-
jeto, que navega a todo gás.
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PÓVOA CELEBROU A PADROEIRA
A Póvoa de Varzim voltou 

a festejar a padroeira. A Co-
missão de Festas da Imacu-
lada Conceição do Castelo 
e o Leões da Lapa Futebol 
Clube organizaram a come-
moração que teve o ponto 
alto no passado dia 8. A Mis-
sa Solene decorreu a meio da 
manhã no exterior da Cape-

CONTINUAM AS COMEMORAÇÕES 
DOS 250 ANOS DA IGREJA DA LAPA

Prosseguem as come-
morações dos 250 anos da 
Igreja de Nossa Senhora da 
Lapa. A propósito da data 
do lançamento da primei-
ra pedra, 9 de dezembro 
de 1770, decorreu uma 
missa solene de ação de 
graças por todos os que ao 

la da Fortaleza e na parte da 
tarde houve arraial popular 
com atuação de Francisco 
Nova, do Rancho Trica-
nas da Lapa e fogo preso. 

Ao longo do feriado fo-
ram muitos os poveiros e 
não só que passaram pelo 
Largo do Castelo, associan-
do-se às cerimónias, que 

longo do tempo ajudaram a 
edificar e a manter a igreja. 
O momento ficou marcado 
também pela inauguração 
de uma inscrição comemo-
rativa da efeméride que foi 
colocada no chão na parte 
frente da Igreja (pormenor 
na foto da Paróquia da Lapa).

Entretanto, no passado 
sábado decorreu um Con-
certo de Música ‘Magnifi-
cat’ com as participações do 
Coral “Ensaio” (Associação 
Pró Música), do Coro In-
fantojuvenil (Paróquia de 
Beiriz) e do Quinteto de 
Metais, Percussão e Órgão. 

só terminaram no passado 
domingo com o beija-mão. 

Ao contrário do que su-
cedeu entre 2015 e 2019, 
este ano não houve sucesso 
na subida ao pau. António 
Mateus Soares tentou, como 
tem sido hábito, cumprir a 
tradição, mas desta vez fa-
lhou o objetivo e até veio a 

público pedir desculpa, la-
mentando o desfecho ines-
perado. No entanto, ficou já 
a promessa de voltar a tentar 
em 2022 a conquista do ca-
baz com bens alimentares 
e outros produtos tradicio-
nais desta época natalícia. 
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RICARDO ZAMITH NA COMISSÃO EXECUTIVA DA IL
A equipa eleita para a 

Comissão Executiva da 
Iniciativa Liberal tem re-
presentação poveira. Ri-
cardo Zamith, coordena-
dor do núcleo do partido 
na Póvoa de Varzim, é 

um dos vinte vogais elei-
tos na lista encabeçada por 
João Cotrim Figueiredo.  As 
eleições decorreram na VI 
Convenção Nacional da Ini-
ciativa Liberal e a lista úni-
ca não encontrou qualquer 

oposição interna, tendo 
arrecadado 94% dos votos. 
Ricardo Zamith foi o candi-
dato à presidência da Câma-
ra Municipal em setembro 
passado. Na altura não con-
seguiu ser eleito vereador, 

LUÍSA MAIA CONQUISTA PSD DE VILA DO CONDE 
Luísa Maia venceu as elei-

ções para a Comissão Polí-
tica do Partido Social De-
mocrata de Vila do Conde. 
Os militantes tinham duas 
listas para optar e a votação 
foi a mais concorrida de 

sempre com a participação de 
385 militantes. A vencedora 
obteve 209 votos e o candida-
to derrotado, Pedro Soares, 
que procurava a reeleição e é 
o único vereador do PSD no 
executivo, somou 171 votos. 

Houve ainda um voto nulo 
e registaram-se quatro votos 
em branco. A advogada Luísa 
Maia foi deputada municipal 
no anterior mandato e não 
integrou nenhuma lista nas 
últimas autárquicas. Ago-

ra assume a presidência da 
Concelhia e terá Paulo Reis e 
Jorge Maia como vice-presi-
dentes, enquanto o histórico 
José Santos Cruz passa a lide-
rar a Mesa da Assembleia de 
Militantes. 
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mas o partido conseguiu 
passar a estar representado 
na Assembleia Municipal e 
também na Assembleia da 
União de Freguesias da Pó-
voa de Varzim, Beiriz e Ar-
givai.

LISTAS PSD PARA LEGISLATIVAS: AFONSO OLIVEIRA (5º), 
SANDRA AMORIM (25º) E CARLA BARROS (38º)

Três poveiros fi guram na 
lista de candidatos do PSD 
no distrito do Porto para as 
legislativas agendadas para 
30 de janeiro do próximo 
ano. O atual presidente da 
concelhia da Póvoa de Var-
zim, Afonso Oliveira, que era 
vice-presidente da bancada 
parlamentar social-demo-

crata e apoiou Rui Rio nas 
diretas, surge colocado no 
quinto lugar. No documen-
to aprovado por maioria no 
Conselho Nacional surgem 
ainda duas mulheres em lu-
gares que não costumam ser 
elegíveis. Sandra Amorim, 
presidente da Assembleia da 
União de Freguesias da Pó-

voa de Varzim, Beiriz e Ar-
givai, aparece na 25ª posição. 
Carla Barros, deputada e 
atual líder dos Trabalhadores 
Social Democratas do distri-
to do Porto, surge apenas no 
38º posto depois de ter sido 
apoiante de Paulo Rangel nas 
diretas. do Ambiente, Sílvia 
Costa.

A Junta de Freguesia de Rates
deseja  Um Feliz Natal e

Próspero Ano Novo 
a toda a população

Paulo João Silva
Presidente da Junta de Freguesia de Rates
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FREGUESIAS

JOVENS DE BEIRIZ 
ENCANTAM

O concerto de Santa Eu-
lália, na noite de domingo 
na Igreja de Beiriz, culmi-
nou um ciclo de quatro 
atuações quase seguidas 
por parte do Grupo Coral 
Infantojuvenil da Paró-
quia de Beiriz. Depois do 
arranque no passado dia 
5, na Igreja de São José, o 
grupo dirigido pelo profes-
sor Tiago Carriço também 
atuou no dia 10 em Modi-

vas e no dia 11 na Igreja da 
Lapa (participação do Coral 
Ensaio). O fecho desta ronda 
de espetáculos, que tiveram 
o apoio da União de Fre-
guesias da Póvoa de Varzim, 
Beiriz e Argivai, foi na terra 
natal e com casa cheia, para 
alegria dos jovens coralistas 
que no final receberam de 
oferta o livro “A Ribeirinha” 
que a junta lançou há poucos 
dias.

NAVAIS FESTEJOU SANTA LUZIA
O passado fim de semana 

voltou a ser de festa na fre-
guesia de Navais por causa 
de Santa Luzia. No sábado, 
depois da arruada matinal 
com um Grupo de Bombos, 
a tarde ficou reservada para 
atividades religiosas. À noi-
te houve música com o duo 

Gonçalo Moreira e Pedro 
Mendes e a banda Sons do 
Minho. No domingo, depois 
da missa solene em honra 
da Santa Luzia ao final da 
manhã, a Banda Musical da 
Póvoa de Varzim atuou ao 
princípio da tarde. A procis-
são, que reuniu centenas de 

pessoas nas ruas de Navais, 
depois de um ano de ausên-
cia, foi o ponto alto da tarde. 
Na segunda-feira, após duas 
missas matinais, as festivi-
dades encerraram à noite 
com a descida da bandeira 
das festas em honra de Santa 
Luzia. .

HORTICULTORES REUNIRAM-SE EM AMORIM
O auditório da Coopera-

tiva Agrícola da Póvoa de 
Varzim acolheu pela pri-
meira vez, no passado dia 
4, as 13ª Jornadas Técnicas 
de Horticultura. O presi-
dente da Horpozim, Ma-
nuel António Silva, referiu  
que muitos dos filiados 
são também associados da 
Cooperativa, realçando o 
bom entendimento com a 
Administração da entida-
de sediada em Amorim. 
Participaram mais de 100 
pessoas e foram abordados 

vários temas ligados à horti-
cultura, inclusive a instala-
ção de um aterro na vizinha 
freguesia de Paradela, do 
concelho de Barcelos, que si-
tua-se próximo de uma linha 
de água, tendo sido manifes-
tado o receio que tal possa 
afetar os caudais freáticos, 
uma vez que as águas prove-
nientes dos produtos lixivia-
dos por eles vão obrigatoria-
mente escorrer. O programa 
incluiu ainda a abordagem 
do tema da certificação dos 
produtos tradicionais da Pó-

voa de Varzim, assim como 
a discussão sobre os aumen-
tos estimados dos custos de 
produção, entre outros te-
mas. Manuel António Silva 
assumiu ainda que integra a 
lista de Ricardo Santos para 
a liderança do Crédito Agrí-
cola, uma candidatura opo-
sitora à lista liderada por Rui 
Silva para as eleições que 
serão em fevereiro ou março 
do próximo ano.

Refira-se que a Associa-
ção Empresarial Hortícola 
foi recentemente a votos e 

Manuel António Silva foi 
reeleito como presidente da 
direção para o triénio 2022-
24, com Carlos Lino na lide-
rança da Assembleia Geral 

e Manuel Junqueira na 
presidência do Conselho 
Fiscal. A tomada de posse 
decorreu no passado dia 
10 em Aguçadoura. 

Pub

Largo Dr. David Alves (ao fundo da rua da Junqueira) - Póvoa de Varzim - Telef.:  252 618 865



10 | 16 DEZEMBRO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 16 DEZEMBRO 2021 | 11

Um caso policial ocorri-
do na Póvoa de Varzim foi 
trazido à ribalta pelo jornal 
Correio da Manhã na pas-
sada semana. O assunto foi 
até colocado na manchete: 
“Patrão mata empregado e 
fi nge acidente com a mãe” 
e coloca ainda no rosto 
da publicação mais duas 
informações: “PJ suspeita 
de crime macabro” e “em-
presário sodomizou vítima 

CRIME MACABRO AGITA PÓVOA DE VARZIM

OCORRÊNCIAS 

com um ferro até à morte”.
O caso terá ocorrido em ju-
nho passado em estufas agrí-
colas na freguesia da Estela. 
O suspeito de agressão, o 
proprietário do espaço, um 
empresário com 42 anos co-
nhecido com “Danny Eusé-
bio”, está há um mês em pri-
são preventiva, em Custóias, 
pela suspeita de homicídio 
do funcionário, um cida-
dão ucraniano, Oleg Mario-

choine, com 51 anos que foi 
“brutalmente agredido, mas 
arguido e familiares encena-

ram doença súbita” da víti-
ma, de acordo com o CM. 

A Polícia Judiciária acredi-
ta que o corpo do trabalha-
dor foi vestido e levado para 
casa de familiares do empre-
sário, em Aguçadoura, tendo 
sido chamado o INEM, ale-
gando que o operário se ti-
nha sentido mal. Face à sus-
peita de que o cadáver tinha 
sido deslocado, a PJ investi-
gou e a autópsia confi rmou 

a agressão, revelando que 
a vítima morreu devido a 
“lacerações profundas no 
ânus que poderão ter sido 
provocadas por um ferro”. 
O detido  não prestou de-
clarações e as autoridades 
não fecharam ainda a in-
vestigação, sendo a hipó-
tese mais plausível para o 
sucedido um jogo sexual 
entre homicida e vítima 
que acabou mal.

ALERTA PARA BURLÃO QUE ENGANOU IDOSOS
Fernando Rosa alertou 

para um caso de burla que 
sucedeu no passado dia 3. 
O presidente da União de 
Freguesias de Aguçadoura 
e Navais revelou que um 
homem com cerca de 50 
anos conseguiu enganar 
dois idosos residentes na   
zona de Santo André. Am-
bos foram burlados por um  
indivíduo que se fez passar 
por funcionário da Segu-
rança Social, levando uma 
avultada quantia. O casal 
foi abordado na própria 
residência pelo burlão, que 

se terá oferecido para reali-
zar obras na casa e pediu di-
nheiro adiantado para avan-
çar com o processo. Tudo 
não passou de uma manobra 
para apanhar o dinheiro que 
os idosos guardavam numa 
caixa. O autarca colocou a 
GNR a par do caso e as au-
toridades estão a investigar. 

GNR DETEVE FUGITIVO

Um homem fugiu a uma 
patrulha policial que, numa 
ação de fi scalização, mandou 
parar o carro que conduzia, 

mas a fuga posterior levou-o 
a uma rua sem saída e aí o 
indivíduo saltou do veícu-
lo em andamento, mas não 
conseguiu escapar à deten-
ção pelos militares. Tudo 

aconteceu em Vila do Conde 
no passado dia 10 e o moti-
vo para a fuga do suspeito 
foi este: no veículo, que foi 
apreendido, os elementos 
da GNR encontraram “can-
nabis” sufi ciente para ser 
repartida por mais de 7300 
doses, uma taser (arma que 
produz descarga elétrica), 
uma faca, uma carteira e um 
telemóvel. 

PSP ACABA 
COM DESORDEM

Um homem com 20 anos 

foi detido pela PSP na rua 
Alfredo Pinto, na Póvoa 
de Varzim, por possuir 
uma arma proibida, neste 
caso uma soqueira, que foi 
apreendida. A detenção 
do jovem, desempregado 
e residente no concelho 
poveiro, sucedeu às 16h35 
do passado dia 2 e foi efe-
tuada por elementos da 
Esquadra de Intervenção 
e Fiscalização Policial que 
se deslocaram à rua de São 
Miguel-o-Anjo para aca-
barem com uma “desor-
dem”. 
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A Junta de Freguesia de Balasar
deseja  Boas Festas 

a toda a população

José Araújo
Presidente da Junta de Freguesia de Balasar
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ESCOLA DOS SERVIÇOS ACOLHEU 
JOVENS NO DIA DA DEFESA NACIONAL

Decorreu até ao início 
desta semana a XVII Edi-
ção do Dia da Defesa Na-
cional (DDN) na Escola 
dos Serviços, unidade de 
formação do Exército se-
diada na Póvoa de Varzim. 
Foram convocados 2028 
jovens de ambos os sexos, 
num máximo diário de 
156 jovens, dos concelhos 

da Póvoa de Varzim, Vila 
do Conde, Viana do Caste-
lo, Esposende, Trofa e Santo 
Tirso. A instituição do DDN 
tem como objetivo aproxi-
mar a sociedade civil à te-
mática da Defesa Nacional 
e à vida militar, das missões 
essenciais e a forma de orga-
nização dos três ramos das 
Forças Armadas (Marinha, 

Exército e Força Aérea), das 
principais ameaças e riscos à 
sociedade portuguesa, assim 
como das diferentes formas 
de prestação de Serviço Mi-
litar. A organização deste 
evento vem ainda evidenciar 
o papel da Escola dos Servi-
ços como elemento fulcral 
de interligação entre as For-
ças Armadas e a comuni-

RICARDO SANTOS TAMBÉM É CANDIDATO AO CRÉDITO AGRÍCOLA
As eleições para o Con-

selho de Administração do 
Crédito Agrícola da Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde 
e Esposende afi nal vão ter 
duas listas a votos. Além da 
encabeçada por Rui Silva, 
que lhe demos conta na úl-
tima edição, surgiu outra li-
derada por Ricardo Santos, 
o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Vila do Conde, que forma-
lizou a candidatura na data 
limite. O vilacondense, natu-
ral da freguesia de Macieira, 
é empresário do setor têxtil 

com cerca de duas dezenas 
de empresas espalhadas pelo 
país, sendo licenciado em 
economia e já trabalhado no 
setor bancário, além de ter 
sido deputado à Assembleia 
da República. 

A sua candidatura reúne 
um conjunto de persona-
lidades representativa de 
diversos setores de ativida-
de, nomeadamente o setor 
primário, com reconheci-
da notoriedade nas pescas, 
agricultura, horticultura e 
comércio. Ricardo Santos 
realça ter na lista candidatos 

oriundos dos concelhos da 
Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde e Esposende, sendo 
de destacar as presenças de 
Flávio Ferreira,  atual pre-
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dade local. A comparência 
ao DDN é um dever mili-
tar para todos os cidadãos 
portugueses, de ambos os 

sexos, que completam 19 
anos, conforme previsto 
na Lei do Serviço Militar e 
respetivo Regulamento.

sidente da Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do 
Porto (antiga ESEIG), para 
a liderança da Assembleia 
Geral, enquanto para liderar 
a candidatura ao Conselho 
Fiscal, surge o Bastonário 
da Ordem dos Revisores 
Ofi ciais de Contas e ex-Se-
cretário de Estado-adjunto, 
Virgílio Macedo.

A lista de Ricardo San-
to diz contar contar “com 
o apoio de um alargado 
número de cooperantes da 
Caixa dos quais, mais de 
meio milhar, subscreveram 

a lista e reforçaram o caráter 
humanista da candidatura, 
que se apresenta com obje-
tivos em tornar a instituição 
mais próxima dos seus clien-
tes, e o caráter reformista, 
na proposta de melhoria de 
processos e procedimentos 
internos, libertando os cola-
boradores das burocráticas e 
morosas tarefas administra-
tivas ganhando tempo para o 
negócio e apoio da atividade 
fi nanceira e de seguros, recu-
perando assim mercado per-
dido ao longo dos últimos 
anos”.
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HOSPITAL ENFRENTOU PROBLEMAS NA URGÊNCIA
A urgência cirúrgica 

do Centro Hospitalar da 
Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde esteve duas noites 
fechadas no primeiro fi m 
de semana deste mês. “Por 
difi culdades pontuais de 
preenchimento da escala, a 
Urgência Cirúrgica encer-
ra, neste fi m-de-semana, 
no seu período noturno 
(concretamente, nas noi-
tes de sexta para sábado 
e de sábado para domin-
go, entre as 20h e as 08h), 
mantendo a resposta nor-
mal no horário diurno”, 
reconheceu o Conselho de 
Administração em comu-
nicado.

Na origem deste caso es-
teve uma denúncia da falta 
de profi ssionais por parte 
do Sindicato Independen-
te dos Médicos, preocupa-

do com a falta de assistência 
a uma população aproxi-
mada de 150 mil habitantes 
nos municípios da Póvoa de 
Varzim e de Vila do Conde e 
algumas freguesias dos mu-
nicípios vizinhos de Espo-
sende, Barcelos e Famalicão.

Na nota de imprensa, foi 
explicado que o problema 
foi devidamente acautelado: 
“Neste período, a estrutura 
em rede do Serviço Nacional 
de Saúde garante todos os 
cuidados e acautela todos os 
riscos, mercê da agilização 
de esforços com o CODU e 
a Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos / Hospital Pedro 
Hispano, para onde são en-
caminhados, no horário no-
turno, os doentes que neces-
sitem de cuidados ao nível 
de urgência cirúrgica”.

José Gaspar Pais reve-

lou ainda que o problema 
está em vias de resolução: 
“Esta difi culdade pontual de 
preenchimento da escala no-
turna será ultrapassada (com 
o empenho e os esforços de 
todas as estruturas, serviços 
e profi ssionais do CHPV-
VC), de modo a garantir o 
pleno funcionamento de 
todas as escalas ao longo do 
mês de dezembro, período 
tradicionalmente difícil (em 
matéria de preenchimento 
de escalas), mercê da época 
festiva e das circunstâncias 
sanitárias vigentes”.

No mesmo documento, “o 
Conselho de Administração 
do CHPVVC, em conjunto 
com as Direções de Departa-
mento e Serviços, reconhece 
o empenho e brio dos profi s-
sionais envolvidos no pro-
cesso, quer do mapa de pes-

soal, quer os prestadores de 
serviços, que desde sempre 
têm conseguido acautelar o 
normal funcionamento das 
escalas do Serviço de Urgên-
cia Médico-Cirúrgica”.

A fechar a informação 
enviada à redação da Onda 
Viva, “contestando o argu-
mentário divulgado, no sen-
tido de que existem escalas 
por assegurar, o Conselho de 
Administração sublinha que 

a elaboração destas mes-
mas escalas consubstancia 
um processo dinâmico e 
que, salvo imponderáveis 
de última hora, ou de força 
maior, fi carão totalmente 
preenchidas as escalas re-
lativas ao mês de dezem-
bro, com recurso ao traba-
lho, quer de profi ssionais 
do Centro Hospitalar, quer 
de médicos tarefeiros”.

SAÚDE

Está imparável a subida 
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 
DGS publicado na passada 
sexta-feira apresentou os 

DGS CONFIRMA AUMENTO DE CASOS DE COVID NA REGIÃO
dados concelhios entre 25 de 
novembro e 8 de dezembro. 
Desde o anterior boletim, o 
município poveiro subiu de 
175 para 221 casos por cada 
100 mil habitantes, ou seja, 
registou 139 novos infetados 
reais nessas duas semanas, 

equivalendo a uma média de 
quase 10 casos detetados por 
dia. No mesmo documento 
verifi ca-se que o concelho 
vilacondense aumentou de 
291 para 324 casos por cada 
100 mil residentes no mes-
mo período, isto é, teve 259 

novos infetados reais em 14 
dias, signifi cando uma mé-
dia superior a 18 casos de-
tetados por dia. Somando as 
duas localidades verifi ca-se 
que foram confi rmados 398 
casos nas duas últimas sema-
nas, uma subida de 55 novos 

positivos.
Refi ra-se que os con-

celhos vizinhos também 
continuam com subidas 
no número de casos, sendo 
as incidências de 351 em 
Barcelos, 360 em Famali-
cão e 386 em Esposende.

Vítor Correia
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VILA DO CONDE

PESCADORES SENSIBILIZADOS 
PARA A RECICLAGEM

BOMBEIROS COM NOVA VIATURA
Na sequência da renova-

ção da frota que vem efe-
tuando, a Associação Hu-
manitária de Bombeiros 
Voluntários de Vila do Con-
de procedeu no passado dia 
4 à bênção de uma nova Via-
tura de Transporte de Doen-
tes Não Urgentes. Trata-se 
de uma viatura com lotação 
de 9 lugares, ou 8 lugares + 1 
em cadeira de rodas, ou 7 lu-
gares + 2 em cadeira de ro-
das. O objetivo da aquisição 
foi “proporcionar um acrés-
cimo de conforto, qualidade 
e segurança no transporte a 
todos os  utentes”, ao mesmo 
tempo que reduz os  custos 
de manutenção. A ambu-
lância foi adaptada e cus-
tou cerca de 40 mil euros, 
investimento suportado em 
exclusivo pela instituição, 

que passou a contar com 35 
viaturas no parque automó-
vel, sendo um dos próximos 
objetivos a aquisição de um 
novo autotanque para acudir 
a incêndios.

A cerimónia contou com a 
presença dos autarcas Vítor 
Costa e Isaac Braga, tendo 
o Prior da Paróquia de S. 

A partir de agora todos 
os pescadores, armadores e 
visitantes dos Armazéns de 
Aprestos de Vila do Conde 
podem ser elementos ativos 
e participativos no processo 
de reciclagem e separação 
de resíduos. Em parceria 
com a Câmara Municipal 
e a Associação Pró Maior 
Segurança dos Homens do 
Mar, a Lipor promoveu na 
passada quinta-feira uma 
ação de sensibilização, que 

incluiu a colocação de eco-
pontos e a oferta de equipa-
mentos alusivos aos conten-
tores convencionais: papel/
cartão, embalagens de plás-
tico/metal, de vidro e de de-
posição de lixo, em conjunto 
com um kit de ecobags. 

O arranque deste projeto 
contou com a presença de 
Manuel Postiga, vice-pre-
sidente da APMSHM, cujo 
antigo presidente, o mes-
tre José Festas (falecido em 

4 de maio de 2021), foi o 
grande impulsionador da 
empreitada que está qua-
se concluída. O edil Vítor 
Costa também participou 
e, apesar de ainda não exis-
tir uma data oficial para a 
inauguração formal dos 
Armazéns, expressou o 
agrado por já existirem 
atividades a decorrer no es-
paço que foi construído no 
lado sul do porto de pesca 
da Póvoa de Varzim. No 
local esteve também Filipe 
Carneiro, chefe da divisão 
de apoio à implementação 
de projetos operacionais 
da Lipor, que explicou que 
este é um processo demo-
rado até conseguir atingir 
as metas de reciclagem e 
separação de resíduos pre-
tendidos.

João Baptista, Padre Paulo 
César Dias, benzido a nova 
ambulância. O presidente da 
câmara mostrou ainda  dis-
ponibilidade para ajudar a 
Corporação, prometendo 
ainda antes do Natal efetuar 
uma nova visita para entre-
gar um importante donativo.
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ILUMINAÇÃO E ANIMAÇÃO PREPARAM NATAL
Vila do Conde já tem as 

principais ruas e artérias 
do comércio tradicional 
iluminadas. Foi em pleno 
feriado de 8 de dezembro 
que, às seis da tarde, ao som 
de uma banda natalícia, a 
cidade abriu ofi cialmente 
a época natalícia com a li-
gação de  mais de 600 mil 
micro lâmpadas Led de 
baixo consumo em pontos 
estratégicos, concretamen-
te cerca de 30 ruas, praças, 
largos e jardins. 

Várias pessoas aprovei-
taram o momento para vi-
sitar a Praça da República, 
para a iniciativa “Natal na 
Praça”, onde é possível an-
dar no Carrossel de Natal, 
apreciar o Presépio tradi-
cional e conhecer a Casi-
nha do Pai Natal, que pela 
primeira vez apresentou  o 
‘homem das barbas bran-
cas’  de forma virtual às 
crianças. O momento foi 
simbólico  devido à  evolu-
ção da situação epidemio-
lógica não aconselhar ajun-
tamentos.

Para além da iluminação, 

na Alameda dos Descobri-
mentos é possível andar no 
Comboio de Natal e no Cais 
da Alfândega, Praça Vasco 
da Gama, Monte do Mos-
teiro e junto ao Monumento 
ao Pescador existem vários 
elementos decorativos onde 
as famílias podem tirar fo-
tografi as, destacando a au-
tarquia as cerca de mil peças 
decorativas a espalhar a ma-
gia do Natal. 

MAIS DE 2500 
PRESÉPIOS EM 
EXPOSIÇÃO-VENDA

Mais de 2500 peças cons-

VILA DO CONDE

de alguns jardins de infância 
do concelho com presépios 
elaborados pelas crianças. A 
iniciativa é promovida pela 
Associação para Defesa do 
Artesanato e Património de 
Vila do Conde que disponi-
biliza também a possibilida-
de de fazer a aquisição atra-
vés da Internet na página 
ofi cial do evento.

VÍTOR COSTA VISITOU 
INVESTIMENTO DE 9 
MILHÕES EM BAGUNTE

A fábrica de produção 
de rações da Cooperativa 
Agrícola de Vila do Conde 
foi visitada pelo presidente 
da Câmara Municipal. Vítor 
Costa, acompanhado pela 

vice-presidente Sara Lo-
bão, foi conhecer o equipa-
mento situado na freguesia 
de Bagunte. O anfi trião, o 
presidente António Rodri-
gues Balazeiro, deu a co-
nhecer o investimento feito 
pela Cooperativa Agrícola, 
na ordem dos 9 milhões 
de euros, sendo este um 
projeto há muito ansiado 
pelos agricultores vilacon-
denses. A autarquia dei-
xou expressa a satisfação 
por ver a concretização a 
“grandiosidade deste pro-
jeto”, salientando tratar-se 
do “maior investimento a 
decorrer no concelho” e as-
segurando que “será sem-
pre um parceiro ativo desta 
instituição”.

tituem a 21.ª edição da ex-
posição-venda de presépios 
que decorre até ao fi nal do 
mês no Auditório Municipal 
de Vila do Conde. São traba-
lhos de uma centena de ar-
tesãos e uma das novidades 
deste ano é a participação 
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LISBOA   .   CASCAIS   .   LOURES   .   PORTIMÃO   .   PÓVOA DE VARZIM 

AMI: 15218

AS NOSSAS REDES

VAL HALA
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA

OFERTA

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

PRAÇA DO ALMADA, 35   .   PÓVOA DE VARZIM   .   214 822 245    .   povoadevarzim@val-hala.com

BENFICA  |  CASCAIS  |  LOURES  |  PORTIMÃO  |  PÓVOA DE VARZIM

IMÓVEIS EM DESTAQUE
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

 

 
• 
   
• 
• 

Praça do Almada, 35 • Póvoa do Varzim
214 822 245 • povoadevarzim@val-hala.com

www.val-hala.com

*Certificado Energético
*Despesas Notariais
*Fim de Semana no Algarve para 2PX

IMÓVEIS EM DESTAQUE

APROVEITE A
NOSSA CAMPANHA
DE ABERTURA NA 
PÓVOA DE VARZIM
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S a n t a  C a s a  d a  M i s e r i c ó r d i a
d a  P ó v o a  d e  V a r z i m

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

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

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

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

265 Anos na Saúde e Apoio Social

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

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

C E N T R O  D E  D I A

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

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

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

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

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

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

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

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

A o s  I r m ã o s ,  C o l a b o r a d o r e s ,  U t e n t e s  e  P a r c e i r o s ,

V o t o s  d e  u m  F e l i z  N a t a l  c o m  P a z  e  F r a t e r n i d a d e .

U m  N o v o  A n o  c o m  S a ú d e  e  R e n o v a d a  E s p e r a n ç a  n u m  M u n d o  M e l h o r .

A  M e s a  A d m i n i s t r a t i v a
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FUTEBOL

A COMPETITIVIDADE 
DA LIGA PORTUGAL 2

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 manteve a liderança mas o destaque da última ronda pertenceu aos palpites que ajudaram Andrea Silva a subir na tabela.

ANDREA 
SILVA

12 PONTOS

PAULO 
AREAL 

5 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

9 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

17 PONTOS

PAULO 
MORIM 

14 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

14 PONTOS

PEDRO 
GOMES

9 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

12 PONTOS

RUI 
MAIA 

14 PONTOS

Covilhã 0
Varzim  1

Varzim 1
Farense 0

Casa Pia 0
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Covilhã 0

JOSÉ 
RICARDO
7 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 164
Tavinho 145
João Reis 144
Cássio 142
Murilo 138
Luís Silva 132
Zé Tiago 132
André Micael 130
Nuno Valente 128
Rafael Assis 114
André Leão 111
Luís Pinheiro 95
George Ofosu 73
Tiago Pereira 66
Agdon 64
Lessinho 54
Ricardo 52
Cerveira 38
Bruno Tavares 36
Raí 28
Luís Pedro 26
Rodrigo Rego 24
Isma 20
Zé Carlos 18

RIO AVE 

Gabrielzinho 173
Hugo Gomes 161
Jonathan 160
Joca 157
Aderllan Santos 156
Pedro Mendes 153
Zé Manuel 134
Guga 133
Costinha 127
Aziz 124
Pedro Amaral 106
Vítor Gomes 100
Ukra 74
Rúben Gonçalves 72
Sylla 62
Fábio Ronaldo 62
Zimbabwe 50
Ângelo Meneses 50
Sávio 38
João Graça 16
Ronan 11
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. 

Ao contrário da 1ª liga 
onde me parece que Spor-
ting, Benfica e FC Porto pela 
qualidade técnica individual 
e coletiva dos seus planteis 
vão dominando a competi-
ção de forma avassaladora, 
na 2ª liga existe muito mais 
imprevisibilidade nos resul-
tados, os jogos são muito 
mais disputados e pautados 
por um enorme equilíbrio 
entre as equipas que tenham 

Covilhã 1
Varzim 1

Varzim 1
Farense 0

Casa Pia 1
Rio Ave  1

Rio Ave 2
Covilhã 0

Covilhã 1
Varzim  1

Varzim 2
Farense 1

Casa Pia 1
Rio Ave 2

Rio Ave 3
Covilhã 1

Covilhã 1
Varzim 0

Varzim 1
Farense 1

Casa Pia 1
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Covilhã 0

Covilhã 1
Varzim 1

Varzim 2
Farense 1

Casa Pia 0
Rio Ave 0

Rio Ave 2
Covilhã 0

Covilhã 0
Varzim 2

Varzim 2
Farense 0

Casa Pia 1
Rio Ave 2

Rio Ave 3
Covilhã 0

Covilhã 0
Varzim 0

Varzim 2
Farense 0

Casa Pia 2
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Covilhã 0

Covilhã 0
Varzim 1

Varzim 1
Farense 1

Casa Pia 1
Rio Ave 2

Rio Ave 3
Covilhã 0

Covilhã 1
Varzim 1

Varzim 1
Farense 1

Casa Pia 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Covilhã 0

Covilhã 0
Varzim 0

Varzim 1
Farense 0

Casa Pia 1
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Covilhã 0

com bola desde trás ou 
através de passes longos em 
profundidade. A derrota nas 
últimas jornadas de algumas 
destas equipas não me sur-
preende, os adversários co-
meçam a identificar e neu-
tralizar os seus pontos fortes 
e a potenciar a qualidade e 
características dos seus jo-
gadores nos seus pontos fra-
cos, tornando os jogos mais 
equilibrados e interessantes. 
A agressividade, intensida-
de e capacidade de definir 
bem os timings de pressão é 
muitas vezes um fator chave 
e decisivo nos jogos, a capa-
cidade de manter a posse e 
ligar com critério os setores 
com bola aumenta a proba-
bilidade de alcance de bons 
resultados e melhora a qua-
lidade dos jogos. O futebol 
é entretenimento e diver-
timento, desfrutem desta 
LIGA 2/ SABSEG, onde a 
imprevisibilidade dos resul-
tados finais é uma constante 
e o equilíbrio do valor das 
equipas é muito elevado, 
este acrescenta grande com-
petitividade aos jogos e dá 
uma maior visibilidade à 
competição.

como objetivo tentar subir à 
1ª Liga e aquelas que jogam 
para se manterem na 2ª Liga. 
Em termos táticos e estraté-
gicos o nível de organização 
das equipas é nivelado por 
cima, a consistência tática 
que algumas equipas apre-
sentam deve-se à qualidade 
dos seus treinadores e às me-
lhores condições de trabalho 
que os clubes proporcionam 
aos seus atletas. Olho para 
equipas como o Benfica B, 
Casa Pia, Feirense, Mafra, 
Rio Ave, Nacional, Penafiel, 
Chaves e Trofense e vejo que 
são equipas com compor-
tamentos posicionais com 
e sem bola que potenciam 
bons equilíbrios e dinâmi-
cas ofensivas e defensivas 
no seu jogo. A estrutura de 
1x3x4x3 é a opção de muitas 
equipas pois permite uma 
melhor ocupação dos espa-
ços defensivos em largura e 
um melhor controle da pro-
fundidade com os 3 centrais 
em momentos de organi-
zação defensiva, em ataque 
rápidos, contra-ataques ou 
transições rápidas que po-
tenciam os seus processos 
ofensivos, em construção 
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FUTEBOL

O Varzim continua na 
senda das derrotas e só mes-
mo a Académica consegue 
fazer pior que os alvinegros. 
Sete pontos em 14 jogos na 
II Liga dá, em média, um 
pecúlio de meio ponto con-
quistado em cada partida. 
Mau, muito mau e nem mes-
mo a “chicotada psicológica” 
trouxe melhorias substan-
ciais na performance dos 
poveiros. 

Frente ao Trofense, no pas-
sado domingo, os varzinistas 
cometeram erros de um pas-
sado recente. Primeira opor-
tunidade para o Varzim e 
Murilo a desperdiçar. A res-
posta veio depois e em dose 
dupla. Dois golos sofridos 
em 8 minutos e o pesadelo 
assumiu-se em forma de as-
sobios. Felizmente que, pou-
co depois, Luís Silva reduziu 
a diferença, dando novas 
esperanças ao desespero dos 
adeptos. Na segunda metade 
a crença não teve a benção 
divina, já que Heliardo cabe-
ceou ao poste,e na sequência 
do lance foi Cássio a rematar 
contra o outro poste da bali-
za do afortunado guarda re-
des trofense. Rodrigo Moura 
foi o maior protagonista dos 
últimos minutos, quebrando 
o ritmo de jogo com repo-
sições lentas da bola e uma 

simulação de lesão, perante 
a complacência do árbitro 
Vitor Ferreira. Em tempo de 
descontos, o nervosismo e a 
pressa de fazer bem, acabou 
por originar um contra ata-
que rápido e, sem Ricardo 
na baliza, o golo mais fácil 
do jogo. 

MUDANÇAS TERÃO DE  
PROVAR COMPETÊNCIA

O Varzim atravessa uma 
crise que não será só nos 

resultados desportivos. Po-
rém, a equipa profi ssional é 
aquela que está nos holofo-
tes de toda uma contestação 
que foi visível no fi nal do 
jogo. Na estreia de Pedro 
Miguel, que foi o escolhido 
para o lugar do dispensado 
António Barbosa, os adeptos 
queriam mais do que aquilo 
que estavam habituados. 
Quase todos reconhecem 
que há qualidade no plantel, 
que só precisará de algumas 
vitórias para produzir mais. 
Houve uma conversa com os 
associados “olhos nos olhos” 
junto à superior e à bancada 
sul, com a assunção de cul-
pa do técnico alvinegro na 
conferência de imprensa. 
“Os adeptos estão zangados 
e com razão. Estes jogadores 
podem e devem fazer mui-

MARÉ NEGRA ASSOMBRA LOBOS DO MAR

to mais. Para conseguirmos 
sair desta situação, o com-
promisso já não terá que ser 
de 100% mas sim do dobro. 
Cada um tem que correr 
por ele e pelo colega, se for 
necessário. Saio do jogo de-
siludido porque não demos 
tudo que sei que podemos e 
devemos. Na segunda parte 
tivemos as duas bolas nos 
postes que nos poderiam 
lançar novamente na dis-
cussão da vitória e o terceiro 
golo acaba por ser já numa 
fase em que a equipa pro-
curava no desespero o em-
pate. Agora há que preparar 
o jogo na Covilhã, sabendo 
que somos nós os respon-
sáveis para mudar o rumo 
dos acontecimentos e tirar o 
Varzim desta situação.”

Entretanto, Joaquim Jor-

ge assumiu a pasta de dire-
tor desportivo, acumulando 
com a de diretor geral. Sen-
do um elemento da maior 
confi ança do presidente Ed-
gar Pinho e um profundo 
conhecedor do clube onde 
se formou para o futebol 
profi ssional, este será mais 
um desafi o na carreira. A 
saída de António Miranda 
ainda não mereceu qual-
quer comentário da direção 
do clube, nem tão pouco do 
próprio.

A União das Freguesias
Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai

deseja  Boas Festas 
a toda a população

Ricardo Silva
Presidente da União das Freguesias  Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai
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Foi preciso haver uma re-
petição do sorteio da Liga 
dos Campeões para fi nal-
mente conhecermos os ad-
versários do Sporting e Ben-
fi ca na liga milionária.

Depois do habitual sor-
teio, realizado da parte da 
manhã, ter sido anulado por 
falhas técnicas, a sua repeti-
ção ditou que o Sporting irá 
enfrentar o Manchester City 
e o Benfi ca irá medir forças 
com o vencedor do grupo 
dos leões, o Ajax.

Bem, na primeira tentati-
va, o Sporting iria defrontar 
a Juventus e o Benfi ca des-
locar-se-ia até Madrid para 
jogar com o Real Madrid. 

Na minha opinião, o nível 
de difi culdade do Sporting 
aumentou drasticamente, 
uma vez que, mesmo sendo 
uma equipa de topo mun-
dial, a Juventus atravessa 
uma fase menos boa depois 
da saída de Cristiano Ronal-
do. 

O Manchester City está 
em altas e será um adversá-
rio que irá com toda a cer-
teza provocar muitas difi -
culdades a Ruben Amorim, 
mas por outro lado, é mais 
uma prova de fogo para o 
treinador que tem encanta-
do tudo e todos com as suas 
ideias e discurso e acredito 
que será uma eliminatória 
interessante de acompanhar.

Já o Benfi ca, apesar do 

A vida do Varzim não 
está fácil… e ao que pare-
ce a vida do novo técnico 
alvinegro, Pedro Miguel, 
também não começou da 
melhor maneira. 

Na 14.ª jornada da Liga 
2 o Varzim voltou a perder 
com o Trofense por 1–3. 
Em jogo de estreia para o 
técnico Pedro Miguel, o 
Varzim voltou a sofrer mais 
uma derrota na II liga “Foi 
a estreia que não quería-
mos. O Trofense venceu na 
efi cácia, jogou com a nossa 
ansiedade e com os nossos 
nervos e nós cometemos 
erros que não podemos vol-

HABEMUS ADVERSÁRIOS! 
ESTREIA INDESEJADA

FUTEBOL  É AMOR!
Desta vez vimos falar do 

futebol que se joga fora das 
quatro linhas... aquele fute-
bol verdadeiro, aquele fute-
bol sem intrigas nem ama-
relos, aquele futebol que é 
a essência deste desporto e 
de todos os outros. O Rio 
Ave Futebol Clube, junta-
mente com o CD Mafra e a 
Fundação de Futebol – Liga 
Portugal, fi zeram o lança-
mento do jogo referente à 
14ª jornada, honrando o 
Dia Internacional dos Di-
reitos Humanos. Desta fei-
ta, e em comunhão com as 
crianças da Vila de Macia, 
em Moçambique o mote foi 
dado para aquilo que foram 

Quantas vidas vivemos durante a nossa existência? Tarantini é denominador comum na 
história recente do Rio Ave e personifi ca a afi rmação do clube a nível nacional. De 2008 a 
2021 cresceu com o Rio Ave e o Rio Ave cresceu consigo numa simbiose cada vez mais rara 
no futebol moderno.

Desde as épocas em que a manutenção era o objetivo mais condizente com as aspirações 
vilacondenses até às gloriosas empreitadas que levaram a Caravela a navegar na Europa, pas-
sando pelas bravas marés que desaguaram em fi nais de todas as Taças nacionais ou pela aziaga 
despromoção na temporada transata, o médio esteve nos momentos que ditaram o rumo. Fe-
z-se experiente, tarimbado, criterioso gerindo os ritmos de jogo e pautando-o com categoria. 
Um jogador de equipa, pendular, garante do equilíbrio.

Histórico capitão e recordista de jogos, Tarantini ganhou em Vila do Conde a alma de velho 
Mestre que sabe ler os ventos para melhor preparar a faina, transparecendo confi ança e gran-
jeando respeito e admiração e pela sua forma proativa de estar.

TARANTINI

90 minutos daquilo que tan-
to gostamos. Graças ao ver-
dadeiro futebol, estas crian-
ças, estes pequenos craques 
vão ter, pelo menos ao longo 
de um ano, direito à educa-
ção e a material desportivo 
para que assim possam real-

mente se sentir crianças. 
São estes gestos que fazem 
a diferença, é o transpor a 
modalidade para a comu-
nidade, é dar oportunida-
des a todos de sonharem 
tão ou mais alto que os 
seus heróis que correm no 
tapete verde. Porque como 
diz a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos: 
“Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de 
consciência, devem agir 
uns para com os outros em 
espírito de fraternidade.” - 
e com estas ações ganhou 
o futebol!

Ajax ser, teoricamente, in-
ferior ao Real Madrid, con-
tinua a ser um adversário 
muito complicado de ultra-
passar, já que os holandeses 
aniquilaram completamente 
o grupo, onde estava o Spor-
ting, e venceram os 6 jogos, 
fazendo 18 pontos em 18 
possíveis. 

Ainda assim, acredito que 
mesmo sendo um osso difí-
cil de roer, Jorge Jesus tem o 
trabalho de certa forma mais 
facilitado com o segundo 
sorteio, ao contrário de Ru-
ben Amorim. 

Em suma, penso que as 
duas equipas têm chances de 
continuarem em prova, mas 
atribuo mais favoritismo à 
passagem do Benfi ca sob o 
Ajax.

Na Liga Europa, o Porto 
jogará com a Lazio e o Bra-
ga com o Sheriff , equipa que 
surpreendeu na Liga dos 
Campeões ao vencer no Ber-
nabéu. 

As duas equipas defron-
tam adversários exigentes, 
mas com todas as possibi-
lidades de continuarem em 
prova.

De qualquer das formas, 
os jogos serão em fevereiro e 
muita coisa vai acontecer até 
essa data, obrigando estas 
equipas a estarem, para já, 
totalmente concentradas nas 
competições internas.

tar a cometer. O momento é 
delicado e temos todos que 
fazer muito mais. Dentro de 
campo, os adversários não 

... o Ajax teve até ao 
momento apenas um jo-
gador português a passar 
pelo clube. Daniel da Cruz 
Carvalho, ou simplesmen-
te Dani, foi contratado em 
1996 e por lá permaneceu 
até ao virar do milénio, 
antes de mudar-se para o 
Benfi ca.

SABIAS QUE ...

podem querer mais do que 
os jogadores do Varzim.” 
Apontou o treinador no 
fi nal da partida.

Luís Silva ainda tentou 
dizer que a equipa varzi-
nista tinha algo a dizer, 
mas o golo que marcou 
não foi sufi ciente para re-
verter o resultado. 

A 15.ª jornada da II 
Liga, está marcada para 20 
de dezembro, em casa do 
Sporting da Covilhã. 

Atualmente a equipa al-
vinegra ocupa o 17.º lugar 
com 7 pontos e mantem-se 
assim, nos lugares de des-
cida de divisão.
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POVEIROS COM ESTREIA POSITIVA NA NOVA FASE
A fase de manutenção 

iniciou com uma vitória do 
Póvoa Futsal / Varzim e um 
empate do Rio Ave. Sortes 
distintas, antes do derbi 
da 2ª jornada, a ser dispu-
tado em Vila do Conde. A 
equipa poveira recebeu o 
Quinta dos Lombos B e até 
sofreu primeiro. Contudo, 
veio ao de cima a maior ex-
periência dos comandados 
de Toni Maravalhas, com 
Joel Queirós a iniciar a re-
cuperação. O experiente 
futsalista, com 143 interna-
lizações e mais de 100 go-
los ao serviço de Portugal, 

deu o mote para a goleada 
que acabou por acontecer. 
Depois do abrir o marca-
dor, marcou um segundo 
golo de antologia, delician-
do os poucos adeptos que 

se deslocaram ao Pavilhão 
Municipal. Inspirado pelo 
“mágico”, Beny Marinho fez 
um hat-trick, coroando o 
bom momento que atraves-
sa. Jorginho Novo também 
fez o gosto ao pé, selando 
uma vitória moralizadora, 
numa competição em que 
o falhanço pode signifi car a 
descida de divisão. 

Já o Rio Ave, foi à Maia 
empatar a uma bola com o 
Arsenal, com André Lúzia 
a estar no melhor e no pior 
do jogo. O vilacondense foi o 
autor dos 2 golos, sendo um 
deles na própria baliza. Po-

veiros e vilacondenses reen-
contram-se no próximo dia 
18, num embate aguardado 
por todos os que acompa-
nham esta modalidade nos 
dois concelhos.

Na fase de subida, o Caxi-
nas entrou com o pé direito 
ao triunfar na casa do Ma-
cedense por 2-1 e agora se-
gue-se uma partida em Vila 
do Conde, frente ao Dínamo 
Sanjoanense, que empatou 
em casa com o Burinhosa.

GOLEADAS NA TAÇA

Foi com três goleadas que 

as equipas locais de futsal 
passaram à terceira elimi-
natória da Taça de Por-
tugal. Na segunda ronda, 
frente a adversários de es-
calão inferior, só o Póvoa / 
Varzim teve de jogar fora, 
mas a deslocação a Mel-
gaço foi ultrapassada com 
êxito graças ao triunfo por 
5x4 frente à equipa A Ba-
tela Alvarinho. Em Vila do 
Conde, o Rio Ave derrotou 
o Nacional da Madeira e o 
Caxinas bateu o Vila São 
Sebastião, curiosamen-
te pelo mesmo resultado: 
6x1. 
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#umajuntasemprepresente

Boas Festas
A estrela de Natal brilha sempre, só temos de 
encontrar em comunidade, esta identidade, 

nem que seja apenas com um sorriso, 
todos nós contamos! Um abraço amigo

Presidente da Junta de Freguesia 

Isaac Braga

JUNTA DE FREGUESIA DE 
VILA DO CONDE

O Rio Ave perdeu por 
2-1 frente ao Mafra na tar-
de do passado sábado em 
partida da jornada 14 da II 
Liga.  

Os rioavistas até marca-
ram primeiro, aos 11 minu-
tos, por Hugo Gomes, mas 

RIO AVE GELADO PELO MAFRA
os adversários chegariam ao 
empate por Pedro Lucas, aos 
38’ e, no segundo tempo, 
mesmo ao cair do pano, Ro-
drigo colocou o adversário 
na frente. No fi nal, os adep-
tos manifestaram o desagra-
do e o treinador do Rio Ave, 

Luís Freire, falou com eles 
antes de prestar declarações 
à imprensa e fazer um apelo 
à união. 

Na próxima ronda os vi-
la-condenses (quartos com 
24 pontos) vão ao reduto do 
Casa Pia. 
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 PÓVOA ANDEBOL EM MARÉ BAIXA
À jornada 13, e com me-

nos o jogo de Setúbal, a 
equipa do Póvoa Andebol 
soma apenas 4 vitórias e 
o dobro em derrotas na 1ª 
divisão. Um saldo franca-
mente negativo, que vem 
preocupando os respon-
sáveis do clube poveiro, já 
que a qualidade do plantel 
tem o dever de conseguir 
algo mais. Contudo, a es-
piral negativa, com 3 der-
rotas consecutivas, refl ete 
a falta de consistência nas 
exibições dos comandados 
de Jorge Carvalho, nomea-
damente com diferentes 
rendimentos das primeiras 
para as segundas partes. 
Assim aconteceu, mais 

trabalho. A diferença para 
os lugares do meio da tabela 
é recuperável num punhado 
de vitórias, a começar já pela 
deslocação ao Boa Hora. So-
bre o momento da equipa, 
o técnico Jorge Carvalho 
não tem dúvidas: “Sabemos 
que estamos a cometer er-
ros em demasia e que temos 

uma vez, contra o FC Gaia, 
embora com os gaienses   a 
demonstrarem mais frescu-
ra física, explorando da me-
lhor forma a ida aos Açores 
dos poveiros a meio da se-
mana. Este é um momento 
de alguma frustração que 
só será ultrapassado com o 
compromisso do grupo de 

que corrigir urgentemente. 
Quebramos em momentos 
cruciais do jogo sem que os 
adversários nos coloquem 
outro tipo de difi culdades. 
Só depende de nós alterar 
o rumo dos resultados me-
nos positivos e trabalhar em 
cima dos erros cometidos 
para subirmos na classifi ca-
ção”.

 EQUIPA B  
CONSENTE EMPATE
 
 A contar para a 13ª jorna-

da do nacional da 2ª divisão, 
a equipa B recebeu o Arsenal 
da Devesa e empatou a 26 
golos. Um jogo com altos e 
baixos dos poveiros, que do-

minaram por completo os 
bracarenses no primeiro 
tempo, indo para o inter-
valo com uma margem de 
6 golos. Contudo, na se-
gunda parte, esta diferença 
foi sendo amenizada, até 
que nos instantes fi nais a 
equipa bracarense acabou 
mesmo por conseguir a 
igualdade. A formação po-
veira está num confortável 
7º lugar e defronta na pró-
xima jornada o Santana. 
Neste jogo, estreou-se o jo-
vem brasileiro Victor Ro-
dler e não esteve presente 
o técnico Pedro Santos, de 
visita à Alemanha para co-
nhecer a neta recém-nas-
cida. 

Félix Marques

Pub

Pub
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O fim de semana foi 
muito positivo para as três 
equipas seniores do Clube 
Desportivo da Póvoa. 

Por ordem cronológica, 
os primeiros a entrar em 
campo foram os seniores 
masculinos em Guimarães. 
Contra um Vitória a viver 
um mau momento, a equi-
pa liderada por José Ricar-
do apresentou-se acompa-
nhada por uma falange de 
apoio digna dos grandes 
clubes. A novidade nos 
convocados foi o estreante 
americano Delaney Blaylo-
ck, um autêntico “saca ro-
lhas” nos momentos mais 
criticos do jogo. Ao inter-
valo, os poveiros perdiam 
por 40x25, mas recomeça-
ram o terceiro período mo-
tivados para uma recupe-
ração épica que acabou nos 
definitivos 65x77. Foram 
27 pontos recuperados, 
tanto pela qualidade da 

BASQUETEBOL DE PONTARIA AFINADA

exibição dos pupilos do pro-
fessor, como pelo contributo 
dos adeptos, que acabaram 
o encontro a gritar “quem 
bate palmas é poveiro”. No 
final, as primeiras palavras 
do técnico foram para quem 
esteve nas bancadas: “eles 
são o verdadeiro exemplo 
do 6º jogador. Quando a 
equipa esteve por baixo de 
um Vitória que foi superior, 
nunca nos deixaram cair, 

VOLEIBOL SOMA E SEGUE
A equipa sénior de vo-

leibol do CDP conquistou 
mais uma vitória, desta fei-
ta recebendo e vencendo 
a Associação Desportiva 
de Penafiel por 3 sets a 0. 
Tem sido uma época bas-
tante conseguida, depois da 
descida de divisão e com o 
novo timoneiro técnico. 

O brasileiro Leandro Ro-
berto Bitello tem consegui-

do unir e motivar um grupo 
de atletas onde se incluem 
algumas que transitaram da 
extinta equipa de sub-23, 
com dois reforços. A brasi-
leira Nicole, uma atacante 
que faz mossa na equipa 
adversária, e a venezuelana 
Kuriaka que tem sido utili-
zada com menos frequência. 
Um grupo com algum en-
trosamento e que tem como 

gritando e incentivando-nos 
para uma segunda parte em 
que fomos realmente mere-
cedores da conquista dos 3 
pontos. Isto é o verdadeiro 
basquetebol, sem patetices 
e com os nossos meninos 
a voltarem a ter contribu-
tos interessantes numa Liga 
Profissional.”

Volvidas apenas algumas 
horas, já Jorge Rodrigues, 
Diogo Gomes, João Embaló, 
Rafael Costa e Guilherme 
Nunes voltavam a ser de-
cisivos em mais um derbi 
contra o CD José Régio. O 
jogo, realizado no pavilhão 
Linhares de Castro, contava 
para a 2ª divisão nacional e 
o domínio poveiro traduziu-
-se num confortável 83x54. 
Apesar de ser jogado à noi-
te, foram muitos os adeptos 
que compareceram, até por-
que a rivalidade sadia entre 
ambos os clubes é refletida 
nos seus atletas, com muitos 

jogadores do José Régio a 
passarem pela Póvoa. 

A fechar o triângulo bas-
quetebolistico, a equipa fe-
minina recebeu e venceu a 
congénere do Limiense por 
57x54. Contra as líderes do 
campeonato, as pupilas de 
Gonçalo Rainha demons-
traram ser herdeiras do 
verdadeiro ‘ADN’ da sec-
ção poveira, ou seja, “antes 
quebrar que torcer”. Com 
limitações visíveis no grupo 

objetivo principal voltar à 
segunda divisão. 

Numa secção renovada na 
sua coordenação, o destaque 
vai para a equipa de Infantis 
Masculinos que soma por 
vitórias todos os jogos reali-
zados. Esta é a única equipa 
masculina, numa aposta de 
resiliência após a desistên-
cia da equipa de Cadetes por 
falta de atletas. 

HÓQUEI GOLEIA E FINALMENTE VOLTA A SORRIR
A equipa sénior de hó-

quei em patins do CDP 
conquistou a terceira vi-
tória em 11 jogos na zona 
norte da II divisão. Um 
pecúlio curto para a qua-
lidade do plantel, que não 
tem sido bafejado pela sor-
te. Mas lá diz o ditado que 
“não há fome que não dê 
em fartura” e contra o HC 
Carvalhos tudo foi diferen-
te para melhor. Diogo Fer-
nandes esteve em particu-
lar destaque, com a sua veia 
goleadora a render 4 golos 

aos comandados de Ruben 
Fangueiro. Nos 7x2 finais, 
também Luís Melo, Gonçalo 
Silva e Cristiano Fangueiro 
inscreveram os nomes na 
ficha dos marcadores. Con-
tudo, apesar dos números, 
este não foi um jogo fácil, até 
porque, depois de chegarem 
ao 3x0, os poveiros consen-
tiram que os forasteiros che-
gassem à diferença mínima. 
Foi então, que em 2 livres 
diretos, Diogo Fernandes 
demonstrou toda a maes-
tria de forma irrepreensível, 

dando o conforto desejado 
à equipa, evitando que os 
fantasmas de outros jogos 
afetassem o rendimento até 
ao final. Um jogo intenso, 
com alguns sustos, nomea-
damente com a lesão de Tia-
go Pereira, assistido pronta-
mente por uma médica que 
se encontrava na bancada. 

Foi um desfecho feliz, que 
o técnico Ruben Fangueiro 
acredita “que possa dar al-
guma tranquilidade para os 
próximos desafios. Temos 
um jogo em atraso na casa 

de trabalho, as disponíveis 
estiveram em bom nível, 
com a poste Teresa Santos 
a ser decisiva em momen-
tos cruciais. A jovem atleta 
internacional repartiu no 
final a vitória por todas as 
colegas, com uma especial 
dedicatória a Mariana Al-
meida, que jogou limitada. 
Um verdadeiro espírito de 
sacrifício, próprio de quem  
nasceu e cresceu a jogar 
pelo CDP.

do Riba d’Ave e no próxi-
mo ano visitaremos o Ter-
mas OC, um adversário 
que está mesmo atrás de 
nós e que queremos ven-
cer para subir na tabela 
classificativa. Os jogadores 
estão empenhados e não é 
por falta de compromisso 
que não estamos mais bem 
classificados. Aproveito 
esta oportunidade para de-
sejar aos nossos adeptos e a 
todos os poveiros um feliz 
natal e um próspero ano 
novo.”
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Vários campeões do 
Clube Naval Povoense fo-
ram recebidos por Aires 
Pereira nos Paços do Con-
celho no início deste mês. 
O presidente da Câmara 
fez questão de felicitar pes-
soalmente seis atletas do 
clube pelos feitos obtidos 
esta temporada. 

Joel Rodrigues sagrou-
-se vice-campeão mun-
dial júnior em bodyboard, 
Paulo Gomes foi campeão 
nacional da classe IOM de 
vela e Sílvio Santos, Mário 
Barradas, Juan Pato (cam-
peão individual) e Manuel 
Neves venceram, como 
equipa, o Campeonato Na-
cional de pesca desportiva 
de barco fundeado. 

A dedicação deste sexte-
to foi elogiada pelo edil e 
Paulo Neves, presidente da 
Direção do CNP, agrade-
ceu o apoio dado pelo Mu-
nicípio à prática desporti-
va de várias modalidades 
aquáticas.

PESCA DESPORTIVA

Sesimbra foi palco da 3ª 
mão do Campeonato Na-

CAMPEÕES DO CNP RECEBIDOS NA CÂMARA
cional de Mergulho em Ap-
neia Indoor, que decorreu no 
Jamor, rendeu um pódio ao 
CNP. Jorge Pinto foi segun-
do classificado em DYN BF e 
também foi quarto na moda-
lidade STA. O treinador Raul 
Arenas vai agora preparar a 
terceira etapa, que será rea-
lizada em casa, ao mesmo 
tempo que continua a dina-
mizar o “Projeto Golfinho”, 
com o qual a secção de ati-
vidades subaquáticas procu-
ra ajudar todos os atletas do 
CNP a sentir mais segurança 
e melhorar a performance no 
desporto. 

NATAÇÃO 

A secção de natação do 
CNP competiu em duas 
frentes no fim de semana. 
Na Prova Torregri 1 - Cade-
tes A/B, em Lousada, Nico-
lai Dreyko venceu nos 100 
metros costas e o mesmo 
jovem integrou a Estafetas 
4x50 Estilos (com David Go-
mes, João Carvalho e Rodri-
go Barbosa) que foi terceira 
classificada, para satisfação 
da técnica Ana Carvalhinho. 
No campeonato nacional de 

clubes da 3ª divisão, na 
Guarda, os 12 nadadores 
em prova ajudaram o CNP 
a terminar na primeira 
metade da geral final gra-
ças ao 12º lugar nos mas-
culinos e ao 15º posto nos 
femininos, resultados que 
agradaram ao treinador 
António Vasconcelos. Se-
gue-se a presença no tor-
neio zonal para juvenis em 
Ponte da Barca. 

PÓLO AQUÁTICO

A equipa de pólo aquáti-
co do CNP venceu em casa 
do Sport Algés e Dafundo 
no arranque da segunda 
volta da fase regular do 
Nacional da 1ª Divisão. Os 
poveiros estveram sempre 
na frente do marcador e, 
apesar da réplica do adver-
sário, conseguiram manter 
a vantagem até final, triun-
fando por 9x8. Este re-
sultado permitiu ao CNP 
segurar o quarto lugar na 
tabela, o grande objetivo 
para esta primeira parte 
da temporada. Segue-se a 
deslocação ao Porto para 
defrontar o Fluvial.

cional de Clubes de pesca 
em barco fundeado. O Clu-
be Naval Povoense / Casa 
Favais, atual tricampeão 
nacional, voltou a vencer e 
manteve o lugar mais alto 
do pódio em busca do tetra-
campeonato quando faltam 
apenas duas rondas para o 
final. A equipa B também 
esteve presente e ocupa nes-
te momento o sexto lugar da 
classificação. 

Sabendo-se que os primei-
ros cinco classificados pode-
rão participar no Campeo-
nato Mundial de Clubes, no 
próximo ano em Montene-
gro, o atleta e capitão Sílvio 
Santos não esconde o sonho 
de somar mais um título e ter 
as duas equipas no Mundial.

BODYBOARD

O bodyboard do CNP 
destacou-se na 5ª edição do 
Vauchallenge em Portimão. 
O treinador Rui Campos 
deu o exemplo e saiu ven-
cedor da categoria masters, 
mas os mais novos também 
conquistaram vários pódios: 
Eduardo Macedo triunfou 
em sub-16 e sub-18, Cons-
tança Silva venceu em Sub14 
e na categoria open femini-
no, João Barros foi 2° nos 
Sub16, Inês Castro foi 2ª no 
feminino open e Frederico 
Branco foi 3° em Sub16. 

ATIV. SUBAQUÁTICAS

A 2ª etapa do Circuito Na-

Pub
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O início desta semana 
fi cou marcado por um 
acidente aparatoso na au-
to-estrada A28 na Póvoa 
de Varzim. Uma colisão 
entre duas viaturas, cerca 
das 23h, no sentido Sul/
Norte, causou um ferido 
grave e outro ligeiro. Um 
homem de 30 anos foi le-
vado pela ambulância SIV 
para o Hospital de S. João, 
no Porto, enquanto a outra 
vítima foi levada para a Ur-
gência do Centro Hospita-
lar local. A GNR investiga 
as causas do sinistro

PESCADOR DETIDO 

Também na segunda-

ACIDENTE APARATOSO NA A28PISTA DE GELO 
DELICIA PEQUENADA

A delegação da Póvoa de 
Varzim da Cruz Vermelha 
Portuguesa tem a funcio-
nar, desde o passado do-
mingo, uma pista de gelo 
junto às suas instalações, 
na rua Arquitecto Gonçalo 
Artur Cruz, ou seja nas tra-
seiras da Biblioteca Muni-

A Juntt dd Freguesit dd Mindell 
desejt uu Felii Nataa d 

Prrsperl Anl Novl

Presidente da Junta de Freguesia de Mindelo
Cláudio Matos

Pub

cipal e da escola nº1 (Nova). 
A animação, “com di-

versão, desporto e música”, 
pode ser experimentada de 
segunda a sexta das 11h às 
13h e das 14h30 às 19h e 
aos sábados e domingos das 
14h30 às 19h. O custo é de 
três euros. Até 6 de janeiro.

-feira um pescador resi-
dente na Póvoa de Varzim 
foi detido no Porto por 
suspeita de tráfi co de dro-
ga. A detenção foi feita de 
manhã (9h20) por agentes 

da Polícia de Segurança 
Pública na rua António 
Bessa Leite. O homem de 
31 anos foi apanhado na 
posse de 28 doses de He-
roína e 16 de Cocaína. 

AIRES PEREIRA DEIXA PRESIDÊNCIA DA LIPOR 
Aires Pereira deixou de ser 

presidente do Conselho de 
Administração da Lipor, a 
entidade que faz a gestão dos 
resíduos no Grande Porto. A 
eleição dos Órgãos Sociais 
para o mandato 2021/25 de-
correu ontem. O novo líder 
é o presidente da Câmara de 
Valongo, José Manuel Ribei-
ro, que substitui o autarca 

poveiro, que era presidente 
desde 2013, na altura suce-
dendo ao também poveiro 
Macedo Vieira. O atual edil 
fi ca, no entanto, como admi-
nistrador representativo da 
Póvoa de Varzim, sendo esse 
cargo pertença de Mário Jor-
ge Reis no que diz respeito a 
Vila do Conde. Na Mesa da 
Assembleia Intermunicipal 

surge também um elemen-
to de Vila do Conde, Paulo 
Vasques, como secretário. 
Do executivo vilacondense 
foram ainda indicados Vítor 
Costa e Mário Jorge Reis, en-
quanto a Póvoa de Varzim, 
como tinha sido aprovado, 
está representada por Aires 
Pereira, Luís Ramos e Sílvia 
Costa. 
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ONDA VIVA 
DISTRIBUI PRÉMIOS 
PELOS OUVINTES

A Rádio Onda Viva tem 
vindo a entregar prémios 
aos ouvintes que participam 
nos passatempos disponibi-
lizados através do número 
760 78 15 15. 

As mais recentes vencedo-
ras levaram para casa uma 
garrafa de azeite biológico 

DIREÇÃO RECONHECE PERSONALIDADES DA REGIÃO
A Onda Viva decidiu 

visitar e presentear desta-
cadas personalidades da 
sociedade local que foram 
notícia na edição passada 
do jornal e contribuem 
para o sucesso e reconhe-
cimento da região nas res-
petivas áreas: Gaspar Pais, 
presidente do conselho de 
administração do Centro 
Hospitalar da Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde e os 
dirigentes administrativos 
da Triauto, nomeadamente 
André Esteves, Paula e Ana-
bela Rodrigues (na foto). O 
gesto do diretor José Gomes 
Alves decorreu na manhã 
da passada segunda-feira e 
incluiu a entrega de quadros 
decorativos onde fi guravam 
as notícias sobre as respeti-
vas entidades.  

Este Natal dê Sangue.
Um presente que salva vidas.

A Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Póvoa de Varzim.
Rua Almirante Reis , 2 - 4490-463 Póvoa de Varzim

ahdspvarzim@gmail.com 

da marca Olmais, numa 
parceria exclusiva que dis-
ponibiliza produtos que não 
se encontram à venda em 
Portugal. 

Albina Silva e Deolinda 
Vilas Boas já passaram pe-
las instalações da Onda Viva 
para receber o prémio. 

A direção da Onda Viva 
agradece o envio da revis-
ta da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vila do Conde 
em que é destacado o an-
terior provedor Arlindo 
Maia e várias obras mar-
cantes das últimas décadas.
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BITAITES

RUI COELHO E RICARDINA SILVA NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

Rui Coelho e Ricardina 
Silva  estiveram em desta-
que nas últimas edições da 
Grande Entrevista. O pre-
sidente da Real Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários da Póvoa 
de Varzim e a designer da 
mente (autora da página 

‘O Mundo do Self-Power’) 
foram as escolhas da direção 
para os programas dos dois 
passados fins de semana. 
Pode ouvir as entrevistas a 
qualquer instante na secção 
Ouvintes-Podcast-Grande 
Entrevista que está disponí-
vel no nosso site na internet. 

RUI BARBOSA PASSOU PELA ONDA DESPORTIVA
Rui Barbosa é atualmente 

um dos treinadores de guar-
da-redes mais reconhecidos 
do mundo. 

Depois da equipa técni-
ca lidera por Nuno Espírito 
Santo ter sido despedida dos 
ingleses do Tottenham, Rui 
Barbosa voltou para a casa 
em Arcos, freguesia de Vila 
do Conde, estando a fazer 

uma pausa momentânea na 
carreira. 

Numa entrevista ao pro-
grama Onda Desportiva, 
o treinador vila-condense 
recordou que o início desta 
aventura a orientar guarda-
-redes começou no Varzim. 
Numa altura em que desem-
penhava as funções de joga-
dor e treinador, Rui Barbosa 

PAULO NEVES E CNP EM FOCO NA ONDA DESPORTIVA
O novo pólo da marina 

da Póvoa foi inaugurado 
em maio e tem sido um 
sucesso. 

A garantida foi dada no 
programa Onda Desporti-
va pelo  presidente do Clu-
be Naval Povoense, entida-

de que gere o espaço e cuja 
grande procura, cerca de 80 
por cento dos utilizadores, 
chega do estrangeiro.  

Quando a nova Marina 
estiver totalmente concluí-
da em toda a sua envolvên-
cia, o CNP pretende mu-

ajudou a lançar uma escola 
de guarda-redes no clube al-
vinegro.

Entre muito momentos 
altos que já viveu, Rui Bar-
bosa pode orgulhar-se de 
ter trabalhado com alguns 
dos melhores guarda-redes 
do Mundo como o espanhol 
Iker Casilhas ou o português 
Rui Patrício. Se no Varzim 

foi companheiro de Ricardo 
e Marafona, ajudando am-
bos a chegar à 1ª Divisão, 
assim como aconteceu com 
Bruno Conceição e Matos, 
já no Rio Ave treinou dois 
guarda-redes que atualmen-
te estão no topo mundial, ca-
sos de Ederson do Manches-
ter City e Oblak do Atlético 
de Madrid.

dar-se para a parte norte, 
aproximando-se do centro 
da cidade e trazendo mais 
turistas para o comércio e 
restauração local, enquan-
to as embarcações de pesca 
deslocar-se-iam para a parte 
sul do porto, numa futura 

reorganização que está a ser 
projetada. 

Paulo Neves foi o convi-
dado da edição da passada 
sexta-feira que pode ouvir 
a qualquer momento no po-
dcast disponível no site da 
rádio.

TIAGO PEREIRA APRESENTOU EP NA ONDA VIVA
Foi  na Póvoa de Varzim 

que nasceu o novo EP “Ra-
malho Ortigão”, da autoria 
de ‘Crici’, nome artístico de 
Tiago Pereira. Neste projeto, 
o poveiro apresenta 6 músi-
cas todas elas inspiradas na 
cidade que o viu nascer, mais 
propriamente na rua onde 
sempre viveu e passou vários 
momentos. Em entrevista ao 

programa Mar’aoVivo, o ar-
tista admitiu que fica rendi-
do a músicas de amor e que 
a preferida do EP é o tema 
‘Mudar por ti’. ‘Crici’ acres-
centou também que esta é a 
próxima música com direito 
a videoclip depois de ‘Pressu-
re’, que foi gravada na Escola 
Secundária Eça de Queirós. 
Durante a apresentação do 

novo projeto, o poveiro con-
tou que começou no mundo 
da música aos 13 anos e aos 
19 juntou-se com aos “Ases”. 
Mais tarde,  Tiago Pereira 
lançou-se a solo e revelou 
que a inspiração para cada 
música que compõe vem de 
tudo aquilo que o rodeia. A 
inspiração faz parte do pro-
cesso, mas o artista explicou 

também o que acontece até a 
música estar completa. Por 
fim, ‘Crici’ apelou para que 
todos ouçam o novo EP e 
afirmou ter imenso orgulho 
em ser poveiro. Pressure; 
Fecha a matraca; Mudar por 
ti; Town; Conversas feias e 
Fases são as 6 músicas que 
compõem o EP “Ramalho 
Ortigão”. 
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sarial, sindical, ou indicados 
pelas estruturas partidárias 
distritais ou locais. 

É nos grandes partidos po-
líticos (em Portugal só o PS 
e o PSD conseguiram eleger 
mais do que 30 deputados 
na mesma legislatura nos 
últimos 30 anos) que essa 
margem é mais larga e possi-
bilitaria- teoricamente, pelo 
menos- grupos parlamenta-
res mais heterogéneos. 

O sistema eleitoral utiliza-
do em Portugal permite que 
as direções nacionais de dois 
partidos políticos seleccio-
nem na prática cerca de 80% 
dos deputados. É um poder 
imenso. A recente disputa 
interna no PSD, por exem-
plo, é, em importante medi-
da, explicada por este facto.

A tão grande poder (rou-
bando palavras imortaliza-
das numa conversão para 
cinema de um dos mais 
populares heróis de banda 

querem, o que lhes apetece, e 
ainda lhes sobra tempo. Para 
um cliente destas empresas, 
mesmo que não saiba ler 
nem escrever, é mais fácil fa-
zer um doutoramento em fí-
sica quântica, que conseguir 
rescindir o seu contracto. Os 
números de telefone dispo-
níveis, quando escolhida a 
opção de reclamação, ou de 
cessação de contrato, tocam 
constantemente, sem que 
viva alma os atenda, como 
se estivessem localizados em 
local inabitado. Assim, resta 
ao cidadão tentar descobrir 
uma loja oficial, coisa cada 
vez mais rara, e praticamen-
te inexistente no interior do 
país. Quando se descobre, 
contrariamente ao pensa-
do, o drama não termina, 
pelo contrário, continua e 
agudiza-se.  Muitas vezes, 
as longas distâncias, a falta 
de transportes públicos, os 
parcos recursos financeiros 
dos nossos idosos, são um 
entrave à deslocação para 
resolução do problema. Res-
ta-lhes a solidariedade de 

OPINIÃO

OS DEPUTADOS (1/2)

O REGULADOR QUE NÃO 
REGULA NADA BEM!

desenhada) deveria cor-
responder uma não menor 
responsabilidade. Responsa-
bilidade de espelhar o país, 
o que de melhor há nele, na 
Assembleia da República.

Só que não é nada disso 
que acontece.   As listas de 
deputados acabam por espe-
lhar apenas a correlação de 
forças entre as diversas “cli-
ques” intra-partidárias. Ci-
tando agora Mateus, dentro 
de cada partido há “muito 
choro e ranger de dentes” na 
disputa por um lugar elegí-
vel numa lista de deputados, 
bem sempre escasso para 
contentar todos os que dele 
se acham merecedores. Para 
tentar contentar o maior 
número de fiéis e limitar as 
críticas internas, mesmo que 
haja à partida a intenção de 
trazer para o processo polí-
tico outros méritos que não 
o estritamente partidário, 
acabam por se escolher sis-

algum conterrâneo que, por 
qualquer motivo, se desloque 
à cidade, onde se encontra 
situada a referida loja oficial 
e tenha a amabilidade de lhe 
tratar do assunto. Mas tam-
bém aqui, e contrariamente 
ao que se poderia esperar, 
o drama não termina ,por-
quanto,   contrariamente ao 
que a legalmente está estipu-
lado, o zeloso funcionário de 
loja recusa tratar do assunto, 
exigindo-nos uma procura-
ção com assinaturas reco-
nhecidas, quando apenas e 
só, é exigido nos termos da 
lei, “declaração de autoriza-
ção do proprietário ou arren-
datário, quando existe a im-
possibilidade da presença do 
próprio, acompanhada com a 
fotocópia do Bilhete de Iden-
tidade do mesmo” https://
eportugal.gov.pt/servicos/
pedir-a-rescisao-de-contra-
to-com-a-meo-de-pessoas-
-singulares).Perante os pro-
testos, com um ar de gozo, 
ainda diz, escreva no livro de 
reclamações. E fá-lo, apenas 
e só, porque sabe que a re-

clamação não dará em nada, 
devido à ineficácia e inefi-
ciência da entidade (DES)re-
guladora. Lembro-me, sem-
pre, de uma situação que há 
anos acompanhei, de perto, 
de uma empresa que, ope-
rando na Europa, se recu-
sava a acatar a lei europeia. 
Em Itália, a referida empresa 
foi notificada pela entidade 
reguladora local para, num 
prazo definido, proceder 
ao cumprimento da legis-
lação europeia e pagar uma 
multa. Findo o prazo dado, 
a empresa não cumpriu o 
que lhe foi exigido. Sim-
ples, nova notificação, com 
definição de novos prazos, 
agravamento da multa e, 
caso não cumprisse, proce-
der-se-ia ao encerramento 
compulsivo da dita empre-
sa e proibição de venderem 
Itália, rapidamente o exigi-
do foi cumprido. Pena que, 
num país, como o nosso, que 
tanto gosta de copiar o que 
vem de fora, não tenha arte, 
nem engenho de, pelo me-
nos, copiar os bons exemplo.

tematicamente pessoas com 
o mesmo tipo de perfil e 
percurso- cargo partidário, 
circulação em lugares de 
confiança política, opinião 
garantidamente gelatinosa. 
O que tem a virtude de ga-
rantir um grupo parlamen-
tar tendencialmente fiável 
e obediente, mas acaba por 
reduzir aqueles que têm a 
honra de representam os 
portugueses a funcionários 
partidários com vocação 
para funcionários partidá-
rios.      

Enquanto o prestígio pes-
soal dos líderes desses dois 
partidos (PS e PSD) for che-
gando para fidelizar o eleito-
rado, as máquinas partidá-
rias não sentirão qualquer 
necessidade de alterar a for-
ma como o processo sempre 
se tem desenrolado. Quando 
esse momento chegar, já po-
derá ser tarde. 

(a continuar)

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Se analisarmos, retrospec-
tivamente, a humanidade, 
julgo que ninguém terá dú-
vidas em concordar que vi-
vemos, hoje, melhor, do que 
viveram as gerações anterio-
res à nossa. As bases, para 
este processo evolutivo, que 
conduziram à melhoria das 
condições devida, foram lan-
çadas pela Revolução Indus-
trial, que introduziu um con-
junto demudanças no sector 
económico e no sector social, 
possibilitado pela evolução 
tecnológica. Essa evolução 
tecnológica trouxe-nos até 
à situação que vivemos, nos 

Quando nas próximas 
eleições legislativas decidir-
mos em que quadrado colo-
caremos a cruz, não estare-
mos certamente a escolher 
o símbolo mais bonito. Não 
estaremos também, pelo me-
nos de forma directa, a votar 
num candidato a primeiro-
-ministro.

Votamos numa lista de 
candidatos a deputados. 
Essa lista, que nos é apre-
sentada de forma ordenada, 
é elaborada por cada partido 
político que se apresenta a 
eleições.

séculos XX e XXI, conheci-
da por 3ª fase da Revolução 
Industrial, que representa o 
maior avanço tecnológico 
que abrangeu, o sistema pro-
dutivo, o campo científico 
e que conduziu à transfor-
mação das relações sociais 
e do dia a dia da sociedade. 
Assim, podemos, hoje, des-
frutar de um conjunto de 
novos bens e novos serviços, 
inimagináveis há uns anos 
atrás. Todavia esta evolução 
levantou um conjunto de 
preocupações, legais, éticas, 
morais, que não podem ficar 
sem resposta. Perante este 
cenário torna-se imperativo 
a existência de verdadei-
ras entidades reguladoras, 
que protejam os cidadãos 
contra os vários abusos que 
são, diariamente, cometidos 
pelas mais variadas empre-
sas e pelo próprio Estado. 
Nesse capítulo, infelizmente, 
Portugal, vai de mal a pior 
e, como exemplo, tomemos 
apenas, e só, o que se passa 
nas empresas de telecomu-
nicações, que fazem o que 

Nos partidos políticos pe-
quenos (aqueles que elegem 
até 5 deputados, concentra-
dos nos círculos eleitorais de 
Porto e Lisboa), por norma 
esses deputados são as figu-
ras mais conhecidas do par-
tido, o núcleo de confiança 
política do líder e aqueles 
que têm um mínimo de pro-
jecção mediática. 

Em partidos políticos 
médios (5-30 deputados, 
que elegem não só vários 
deputados nos círculos de 
Lisboa e Porto, como con-
seguem fazê-lo em círculos 
de dimensão imediatamen-
te abaixo, como Braga, Se-
túbal e Aveiro, ou mesmo 
noutros de dimensão ainda 
mais reduzida), já existe al-
guma latitude para serem 
incluídos em lugares com 
possibilidade de eleição ou-
tros elementos, sejam eles 
recrutados diretamente do 
mundo académico, empre-
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UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

A PÓVOA DE VARZIM EM 2022

volte a assumir a representa-
ção do partido, retomando 
a linha de rumo mais con-
sentânea com o sentimento 
dominante entre o eleitora-
do socialista. Até lá o poder 
social-democrata agradece).

Friamente analisada a 
substância do discurso po-
lítico socialista (o mesmo, 
repito, na Câmara e na As-
sembleia), o que de imedia-
to se constata é a falta de 
frescura (para não dizer a 
anquilosada extemporanei-
dade) do mesmo, facilmente 
topada por qualquer obser-
vador da política local com 
um mínimo de memória.

Não é a pomposidade da 
argumentação (do género 
“este é um orçamento de ilu-
são”, que “não tem visão de 
futuro”, que “prossegue uma 
politica anacrónica, adia o 
progresso, desperdiça opor-
tunidades e atrasa o futuro”) 
– não são estas afirmações, 
sonoras mas facilmente re-
batíveis, que dão credibili-
dade ao discurso político. É 
que, parecendo demolido-
ras, pecam pelo óbvio exage-
ro, que normalmente signi-
fica irrealismo e insensatez.

São, de facto, expressões 
de um radicalismo que há 
muito se não via pelas ban-
das da Praça do Almada. E 
se isto foi dito do Orçamen-
to, não foi menos suave o 
que o PS disse (agora, con-
trariamente ao que dissera 

noutros mandatos) sobre a 
Varzim Lazer, cuja criação 
consideram um “erro his-
tórico” e um “erro político”.

A demonstração da com-
pleta insensatez desta postu-
ra fê-la o PSD, tanto na Câ-
mara como na Assembleia, 
quando lembrou que este 
discurso (radical e gongóri-
co) tem 16 anos...Tanto na 
forma (eleitoralmente erra-
da, em terra de eleitores mo-
derados) como no conteúdo. 
(Alguns reparos, invocados 
para sustentar a tese de que 
o orçamento é uma “ilusão”, 
são próprios de quem não 
tem a menor noção do que é 
um orçamento e desconhece 
por completo as contingên-
cias da elaboração destes 
documentos em ano que, 
como aqui disse na crónica 
anterior, é de expetativa face 
à indecisão governamental 
sobre o acesso às grandes 
fontes de financiamento).

A mais gritante demons-
tração de que estamos, de 
facto, perante um regresso 
ao passado (ou seja, à pos-
tura típica do tal mandato 

iniciado em finais de 2005 
e que todos sabemos como 
terminou para o principal 
porta-voz da oposição) de-
ram-na tanto o líder socia-
lista na Câmara (ao repetir, 
a propósito da Varzim Lazer, 
a exata argumentação de há 
16 anos, então desmontada 
por parecer do Prof. Daniel 
Bessa) como o líder socia-
lista na Assembleia, curio-
samente, ou talvez não, o 
mesmo que há 16 anos era 
o principal vereador da opo-
sição e cujo pensamento po-
lítico continua exatamente 
como então. Foi confrange-
dor (até humanamente, por 
parte de quem o estima pes-
soalmente e considera tec-
nicamente) constatar que, 
transcorrido todo este tem-
po, é lá atrás que o seu pen-
samento continua, ajustan-
do conta há muito saldadas.

Quem lhe leva a carta 
com a notícia dos acha-
mentos entretanto con-
seguidos pelos Poveiros? 

P.R.

Terminei a última crónica 
(escrita, como disse, horas 
antes da apreciação, em reu-
nião de Câmara, da proposta 
de Plano e Orçamento para 
2022) vaticinando que talvez 
a votação daqueles docu-
mentos me obrigasse a voltar 
ao assunto. Não me enganei 
na previsão, infelizmente. E 
mais confirmei o que então 
antevia quando, na sessão da 
Assembleia que apreciou e 
votou as propostas apresen-
tadas pela Câmara, realiza-
da ontem mesmo, vi (ouvi) 
a repetição dos argumentos 
por parte do principal parti-
do – que neste mandato, ao 
contrário de noutros, surge 
publicamente unido, falan-
do a uma só voz, ou seja, 
em plena sintonia Câmara-
-Assembleia, o que é bom 
para análise e para avalia-
ção pelos leitores. Há, desta 
vez, nos órgãos de gestão do 
município, um só PS: a sua 
metade mais à esquerda. (A 
outra, de postura mais li-
beral e mais cooperante – a 
que esteve nos órgãos autár-
quicos entre 2017 e outubro 
último – foi completamente 
arredada da representação 
pública do partido, estan-
do assim silenciada, porém 
não inativa. E nada garante 
que, no termo do mandato 
agora iniciado, e constatado, 
como tudo indica, o fracasso 
desta estratégia segregado-
ra, a tendência anterior não 
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ANEDOTAS

Até os nossos dias, muita gente, quando escreve o número sete, coloca 
um traço na metade da perna do algarismo.
Qual será a origem desse costume?
Para responder, temos que voltar muitos séculos atrás, aos tempos 
bíblicos, quando Moisés estava no Monte Sinai e lhe foram ditados os 
dez mandamentos.
Em voz alta, ele foi anunciando para a multidão, um por um.
Quando chegou no sete, Moisés disse:
- Não desejarás a mulher do próximo!
Fez-se um breve silêncio… e a multidão rompeu, gritando em coro:
- Risca o sete, risca o sete!

Quando o Papa veio em visita a Portugal, uma noite estava meio sem 
ter o que fazer, desceu escondido e entrou na limusina posta à sua 
disposição.
O motorista, que estava descansando no banco traseiro tomou um 
susto.
- Sua santidade, me desculpe. Onde posso levá-lo?
- Fique à vontade meu � lho. Apetece-me conduzir, coisa que nunca me 
deixam.
E lá se foi a limusina com o Papa...
Avenida larga, o Papa pisou fundo no acelerador.
Um policia de transito vendo a limusina acima da velocidade permitida 
intercetou-a com a moto.
Já com a limusina parada, o policia aproximou-se e bateu na janela do 
motorista.
O Papa de imediato a abriu.
O policia deu uma olhada, mandou o Papa aguardar e voltou à moto.
Ligou o rádio para a Central.
- Alô central. Eu intercetei uma limusina com a pessoa mais importante 
do mundo e não sei o que fazer.
- Certo, entraremos em contacto com Belém e resolveremos esse 
problema com o Presidente.
- Não, central, não é o Presidente, é muito mais importante.
- O que foi que o Bill Gates andou aprontando? Apreenda a limusina 
que dinheiro para esse gajo não quer dizer nada.
- Não, não é o Gates, central. É o gajo mais importante do mundo 
“mesmo”!
- Mas que droga. A� nal quem foi que você parou?
- Só para vocês terem uma ideia, o motorista dele é o Papa.
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16 dezembro, quinta

‘Pedaços de Mim nas 
Redes Sociais’
Novo livro de Miguel 
Sousa Neves
Auditório Municipal, 
às 21h

Pub

O TEMPO NA REGIÃO - 16 A 22 DEZEMBRO

19 dezembro, domingo

Concerto de Gala da 
Banda Musical da 
Póvoa de Varzim 
No Garrett, às 18h

Pub

‘A Associação de Fute-
bol do Porto em conversa 
com o Inter-Freguesias’ foi 
o tema de um evento que 
decorreu ontem à noite no 
Auditório da sede da Asso-
ciação de Futebol Popular 
da Póvoa de Varzim. Na 

PRESIDENTE DA A.F. PORTO DE VISITA À PÓVOA

20 dezembro, segunda

Concerto de Natal da 
Escola de Música 
da Póvoa de Varzim
Na Igreja Matriz, 
às 21h30

sessão marcaram presença 
José Neves (presidente da 
AF Porto) e Luís Diamanti-
no (vereador do desporto), 
perante uma plateia atenta 
ligada a várias coletividades 
do concelho, que foram con-
vidadas a federarem-se.

INCÊNDIO DESTRUIU CASA NO BAIRRO SUL
Uma casa desabitada 

localizada na Rua 31 de 
Janeiro, bem no centro 
do bairro sul, na Póvoa de 
Varzim, ficou praticamen-
te destruída na noite da 
passada terça-feira devido 
a um incêndio. O alerta 
foi dado depois das 21h e, 

face ao perigo que existiu, 
motivou o toque da sirene 
durante longos minutos para 
chamar mais elementos para 
o combate às chamas. Para o 
local foram mobilizados 24 
bombeiros e 8 viaturas, que 
apagaram o fogo com suces-
so, mas não foi possível evi-

tar que o imóvel ficasse bas-
tante danificado. Apesar do 
sobressalto e do susto para 
a vizinhança, não se regista-
ram feridos. Desconhece-se 
a origem do incêndio, cuha 
ocorrência foi acompanhada 
por agentes da PSP.  

Foto: Pedro d’Oliveira

21 dezembro, terça

‘Encanto’, cinema
Às 10h, 15h e 21h
Teatro Vila do Conde

23 dezembro, quinta

“As mais belas 
melodias de Natal”
Coral Ensaio
Mercado Municipal, 
às 15h30

17 dezembro, sexta

“O Adeus às Virgens”
Apresnetação de livro
Na Biblioteca Municipal, 
às 21h30

CENTRO DE DIA DA SANTA CASA FESTEJA NATAL
Os utentes do Centro de 

Dia da Santa Casa da Mise-
ricórdia da Póvoa de Var-
zim  tiveram o privilégio de 
celebrar o Natal,  no restau-
rante  “O Marinheiro”, jun-
tando-se num almoço con-
vívio, acompanhados pela 
Diretora Técnica e outros 
colaboradores da  valência. 

Esta iniciativa  realizada 
ontem foi organizada pela 
Instituição, que assegurou 
o transporte, contando com 
a colaboração das famílias. 
Não faltaram os doces tra-

dicionais , oferecidos pelas  
Padarias  “A Independente”,  
“A Regata” , “A Tricana”, “Os 
Mancilhas “ e um particu-
lar, bem como lembranças 
oferecidas pela Instituição. 

Não faltaram  cantorias, 
gargalhadas e partilhas  pes-
soais, tendo no final apare-
cido, de forma casual mas 
muito especial, o presidente 
da Câmara, Aires Pereira, 
que deixou aos utentes e 
colaboradores uma men-
sagem de alento e de Boas 
Festas. 


