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ATUALIDADE

OPINIÃO

LAZER

ÚLTIMAS E AGENDA

PÁGINAS 28 E 29

PÁGINA 3O E 31

PÁGINA 32

Pub

CASOS DE COVID-19 SOBEM EM FLECHA
PÁGINA 3

CENTRO DE TESTES FICA ATÉ FINAL DO MÊS
PÁGINA 4

PRÉMIO PARA AGRUPAMENTO DE AVER-O-MAR
PÁGINA 7

LAUNDOS VAI TER CAPELA MORTUÁRIA
PÁGINA 9

ACIDENTE TRÁGICO EM MINDELO MATA JOVEM
PÁGINA 10

FAMÍLIA POVEIRA DESFEITA EM FRANÇA
PÁGINA 11

ESPOSENDE QUER DESAGREGAR FREGUESIAS
PÁGINA 12

MEIA CENTENA NO REGRESSO DO TEATRO
PÁGINA 13

BALANÇO DOS BOMBEIROS DE VILA DO CONDE
PÁGINA 14

CAXINAS VAI TER CENTRO DE SAÚDE
PÁGINA 15

VARZIM TRAZ PONTO DE MAFRA
PÁGINA 19

FUTEBOL POPULAR REGRESSOU COM SENIORES
PÁGINA 21

ATLÉTICO DA PÓVOA SOMA MEDALHAS
PÁGINA 22

CDP COMEÇA ANO COM DERROTAS
PÁGINA 23

PARTOS 
AUMENTAM 
NO HOSPITAL 
DA PÓVOA

CÂMARA MUNICIPAL APOIA 
‘NATAL DOS BOMBEIROS’

PERSONALIDADES EM DESTAQUE

VÍTOR PIMENTA ESTÁ NOS CAMARÕES 
AO SERVIÇO DA GUINÉ-BISSAU

GONÇALO COSTA SAGRA-SE CAMPEÃO 
NACIONAL DE CICLOCROSSE

VÍTOR CORREIA REELEITO NA 
ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE
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NASCERAM 1477 CRIANÇAS NO HOSPITAL 
DA PÓVOA DE VARZIM NO ANO PASSADO

O Hospital da Póvoa de 
Varzim voltou a registar um 
aumento do número de par-
tos em 2021. No ano passa-
do realizaram-se 1470 par-
tos, um número que mostra 
que o Serviço de Obstetrícia 
continua a consolidar a evo-
lução que se tem vindo a 
verifi car, de modo ininter-
rupto, desde 2014. No ano 
de 2020, por exemplo, fo-
ram registados 1324 partos, 
ou seja, a subida foi de 146 
partos. 

De acordo com os regis-
tos, em 2021 nasceram mais 
119 rapazes do que rapari-
gas, concretamente 798 me-
ninos e 679 meninas, ou seja 
1477 crianças no somatório. 

Esta recente tendência 
para o lado masculino ser 
maioritário notou-se, por 
curiosidade, no nascimen-
to de Tiago André, o Bebé 
Natal, o primeiro fi lho de 
Ana e André, residentes em 
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DESTAQUE

Vila do Conde, nascido com 
3,810Kg e 51,5cm (fotos à 
esquerda)

O Centro Hospitalar ter-
mina a informação dizendo: 
“Temos orgulho em todos 
os nossos bebés e desejamos 
felicidade às suas famílias. 
Continuamos a fazer nascer 
bem”.

ADRIEL FOI O BEBÉ 
DO ANO 2022

Chama-se Adriel ( à di-
reita) o primeiro bebé nas-
cido no Hospital da Póvoa 
de Varzim em 2022. Nasceu 
quando faltavam apenas 9 
minutos para as 2 horas da 
madrugada (01h51) do dia 1 
de janeiro. 

“Adriel é um super bebé, 
com 4kg e 52cm”, revelou 
o Centro Hospitalar, que 
acrescenta que “veio com a 
esperança de um novo ano 
robusto e cheio de saúde”. 

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

TEL: 252 644 315 | TLM: 919 959 545 | WWW.VIANACAR.PT

ÚLTIMA QUINZENA COM MAIS DE 3 MIL INFETADOS 
COM COVID-19 NA PÓVOA DE VARZIM E EM V.CONDE

Tal como no resto do 
país, os últimos dias fi cam 
marcados pelo substancial 
agravamento dos valores 
da incidência cumulativa a 
14 dias de novos casos de 
Covid-19 na Póvoa de Var-
zim e em Vila do Conde. 
Os números mais do que 
duplicaram em ambos os 

casos, estando agora muito 
próximos da elevada média 
nacional, confi rmando o ce-
nário de agravamento trazi-
do pela recente época festiva.

O relatório de situação da 
Direção Geral da Saúde pu-
blicado na passada sexta-fei-
ra apresentou os dados con-
celhios entre 23 de dezembro 

e 5 de janeiro, englobando as 
datas do Natal e da Passagem 
de Ano. Desde o anterior 
boletim, o município povei-
ro subiu de 1144 para 2467 
casos por cada 100 mil habi-
tantes, ou seja, registou 1554 
novos infetados reais nessas 
duas semanas. No documen-
to verifi ca-se que o concelho 

vilacondense aumentou de 
970 para 2175 casos por cada 
100 mil residentes no mes-
mo período, isto é, teve 1740 
novos infetados reais em 14 
dias. Somando as duas loca-
lidades verifi ca-se que foram 
confi rmados 3294 infetados 
nas duas últimas semanas, 
um acréscimo de 1798 no-

vos positivos face ao bo-
letim de 31 de dezembro.

Como é natural, tam-
bém nos concelhos vizi-
nhos continua a duplicar 
o número de infetados, 
registando-se uma inci-
dência de 2275 em Fama-
licão, 3167 em Esposen-
de e 3207 em Barcelos.



4 | 13 JANEIRO 2021 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

MUNICÍPIO

Pub

PubMUNICÍPIO

CENTRO DE TESTAGEM À COVID-19 PROLONGADO ATÉ 
FINAL DESTE MÊS NO CENTRO OCUPACIONAL DA LAPA

O Município da Póvoa 
de Varzim decidiu manter 
aberto até final do mês o 
Centro de Testagem à Co-
vid-19. Apesar de termina-
do o período de contenção 
imposto a nível nacional, 
o equipamento instalado 
no Centro Ocupacional 
da Lapa vai continuar a ser 
mais um ponto de rastreio 
de acesso gratuito no con-
celho. O espaço tem sido 
muito procurado e realiza 
cerca de duas centenas de 
testes diários, mantendo-se 
a funcionar todos os dias 
entre as nove da manhã e 
as seis da tarde com exce-
ção da interrupção para al-
moço entre a uma e as duas 
da tarde.

O teste é realizado por 
método de colheita de za-
ragatoa nasofaríngea, com 
indicação do resultado em 
apenas 15 minutos, me-
diante marcação prévia. 
O agendamento pode ser 
feito presencialmente ou 
via online (https://www.sa-
fecheck-in.app/). O centro 
de testagem à COVID-19 
começou a atividade há 
duas semanas e foi a forma 
encontrada pela autarquia 
para ajudar na deteção de 
novos casos, dando res-
posta à necessidade de 
aumento da capacidade de 
rastreio durante esta fase 
de aumento dos contágios.

Recorde-se que na últi-
ma reunião do executivo 
o vereador socialista João 
Trocado defendeu que de-
veriam existir mais centros 

como este no concelho. A 
propósito, o edil Aires Perei-
ra também referiu na altura 
que este tipo de testagem 
deveria ser estendido aos 
centros de saúde, deixando 
algumas críticas à inoperân-
cia das USF e do ministério 
da saúde nesta matéria.

ATRASO NO PLANO 
DE PORMENOR DA 
EXPANSÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL 
DE LAUNDOS

Foi aprovada a prorroga-
ção do prazo de elaboração 
da Alteração do Plano de 
Pormenor da Expansão da 
Zona Industrial de Laundos 

por um período máximo de 
12 meses. A decisão foi apro-
vada pela maioria social-de-
mocrata no executivo po-
veiro, mas foi rejeitada pela 
vereação socialista.

João Trocado disse não 
compreender os motivos da 
demora na conclusão deste 
documento, cujo processo 
começou no início de 2020, 
alegando que seria impor-
tante que fosse já do conhe-
cimento público. O verea-
dor do PS pediu o acesso ao 
plano e quis saber junto dos 
eleitos do PSD como está o 
processo e os motivos das 
alterações que tem sofri-
do, mas sem sucesso. Algo 
que João Trocado considera 

pouco transparente. Face a 
isto, o socialista alega que 
não poderia votar a favor da 
prorrogação do prazo.

O edil Aires Pereira não 
concordou com esta argu-
mentação e defendeu que 
a suspensão do Plano in-
cluiu medidas preventivas 
que permitiram continuar 
a captar empresas e a fazer 
licenciamentos industriais 
em Laundos. O presidente 
da Câmara reconheceu as 
dificuldades trazidas pela 
pandemia, mas não aceita as 
críticas do PS, dando como 
exemplo o processo seme-
lhante que está a decorrer 
normalmente na freguesia 
de Balasar. Aires Pereira ga-
rante, por isso, que tudo vai 
continuar a ser feito para 
atrair mais investimentos 
para Laundos, mesmo sem a 
finalização do Plano de Por-
menor.

REFORÇADA APOSTA 
NA DESLOCAÇÃO 
DE BICICLETA PARA
 A ESCOLA

Ao Agrupamento de Es-

colas de Aver-o-Mar foi 
recentemente atribuído um 
subsídio para a aquisição 
de mais estruturas de esta-
cionamento de bicicletas. 
A decisão foi tomada em 
reunião do executivo e Ai-
res Pereira não escondeu a 
satisfação por se notar cada 
vez mais o aumento do uso 
da bicicleta nas deslocações 
escola-casa por parte dos 
alunos. O edil explicou que 
o investimento vai duplicar 
a atual capacidade na Esco-
la Básica que acolhe alunos 
de Aver-o-Mar, Aguçadou-
ra, Estela e Navais, um esta-
belecimento inserido num 
projeto que aposta na ado-
ção de um comportamento 
saudável e ambientalmente 
sustentável por parte das 
crianças e jovens.

Refira-se que esta me-
dida insere-se nas práticas 
de incentivo à mobilidade 
com modos suaves imple-
mentadas pelo município 
poveiro, designadamente o 
investimento na rede de ci-
clovias pelo concelho e na 
criação de mini-ciclovias 
em várias escolas.

Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)

Póvoa de Varzim - Telef.:  252 618 865
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MUNICÍPIO

CÂMARA APROVA APOIO AOS BOMBEIROS, MAS 
PS QUER MAIS REGALIAS PARA OS VOLUNTÁRIOS

A Câmara Municipal 
aprovou por unanimidade 
a atribuição de um apoio 
de caráter extraordinário, 
no valor de 24 mil euros, 
ao Corpo de Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de 
Varzim. Esta ajuda é atri-
buída todos os anos pela 
autarquia, por ocasião da 
época festiva, no âmbito 
do “Natal do Bombeiro”. O 
valor aprovado pelo exe-
cutivo é igual ao montante 
arrecadado em donativos 
e peditório pela corpora-
ção, junto da comunidade, 
durante a quadra natalícia. 
O presidente Aires Pereira 
defendeu que esta é uma 
forma de compensar o em-
penho dos bombeiros ao 
longo do ano. 

O PS concordou com a 
medida, mas quer que o 
município vá mais além. 
Nesse sentido, os vereado-
res socialistas apresentaram 

uma proposta de criação 
de um regulamento para a 
concessão de regalias aos 
elementos em regime de 
voluntariado. O objetivo é 
criar um conjunto de incen-
tivos que ajudem a manter 
os atuais operacionais e tam-
bém a captar novos, ao mes-
mo tempo que se reconhece 
toda a dedicação, coragem 
e sacrifício em prol da co-
munidade, sabendo-se que 
alguns ultrapassam as 1000 
horas anuais de trabalho não 

remunerado que é essencial 
para proteger pessoas e bens. 

Entre as propostas do PS, 
elencadas pela vereadora 
Ilda Cadilhe, antiga coman-
dante dos Bombeiros, es-
tão, por exemplo: a redução 
em 50% na fatura da água, 
saneamento e resíduos; a 
isenção no estacionamento 
à superfície e parques mu-
nicipais; reembolso do va-
lor do passe dos transportes 
públicos; reembolso de 50% 
das despesas com berçários, 

creches e pré-escolar; re-
feições gratuitas para filhos 
no 1º ciclo; isenção do IMI; 
acesso gratuito a atividades 
culturais municipais; isenção 
de taxas de licença de cons-
trução ou modificação de 
habitação e acesso gratuito à 
Varzim Lazer. 

A discussão deverá ser 
agendada para a próxima 
reunião do executivo e Aires 
Pereira, perante a óbvia im-
portância do tema, prometeu 
fazer uma avaliação até lá. 

O vereador João Trocado 
disse esperar que em breve 
seja feita justiça. 

APROVADO FUNDO 
DE EMERGÊNCIA

A Câmara Municipal 
decidiu alocar uma verba 
de 150 mil euros ao Fundo 
Local de Emergência Social  
para o ano de 2022. Trata-
-se de uma verba destinada 
a apoiar famílias e pessoas 
a fazer face a encargos ines-
perados ou em situações 
urgentes e excecionais. Ai-
res Pereira revelou que, por 
causa da situação pandémi-
ca, o FLES chegou aos 170 
mil euros no ano passado, 
tendo mostrado disponibi-
lidade em reforçar o mon-
tante agora aprovado caso 
assim se justifique. Esta foi 
uma decisão também apro-
vada pelos vereadores do 
PS. 

Pub
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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

Pub
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SOCIEDADE

ATRIBUÍDO PRÉMIO NACIONAL AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR

O Agrupamento de 
Escolas de Aver-o-Mar, 
dirigido por Carlos Sá, 
anunciou “com enorme 
orgulho” que lhe foi atri-
buído o Prémio Coopera-
ção e Solidariedade An-
tónio Sérgio, na categoria 
de Trabalhos de Âmbito 
Escolar.

O projeto “Aver-o-Mun-
do” foi distinguido pelo 
júri com o 1º Prémio Na-
cional, o qual “visa pre-

A Cruz Vermelha da Pó-
voa de Varzim revelou que 
mais 2000 crianças passaram 
pela Pista de Eco-Gelo inse-
rida no Natal Solidário 2021. 

Entre os dias 12 de dezem-
bro e 2 de janeiro, através de 
uma iniciativa conjunta en-
tre a delegação local e a Câ-
mara Municipal, registaram-
-se “momentos de diversão e 
lazer”, refere a entidade, que 
agradece “à autarquia por ter 

2000 CRIANÇAS PATINARAM E 
AJUDARAM A CRUZ VERMELHA

abraçado este projeto, possi-
bilitando a crianças e jovens 
uma experiência nova e di-
vertida durante a quadra do 
Natal e Ano Novo”.

Refi ra-se que o executivo 
tinha atribuído cerca de 36 
mil euros à Cruz Vermelha 
para concretizar o evento 
que teve também uma com-
ponente solidária, permitin-
do a entrada gratuita para 
crianças institucionalizadas 

miar trabalhos da comu-
nidade escolar, ao nível do 
primeiro, segundo e terceiro 
ciclos do ensino básico, en-
sino secundário e profi ssio-
nal, tanto a nível do ensino 
público como privado, que 
envolvam alunos e professo-
res na vivência e difusão de 
teorias e práticas de Econo-
mia Social em Portugal”.

No âmbito do “Aver-o-
-Mundo” foram desenvolvi-
das iniciativas, em contexto 

escolar, ao nível da sensibili-
zação, esclarecimento e for-
mação de pessoal docente e 
não docente com papel ativo 
no acolhimento e integração 
dos cidadãos imigrantes.

A cerimónia de entrega 
do prémio, criado em 2012 
pela Cooperativa António 
Sérgio para a Economia So-
cial,  decorrerá no primeiro 
trimestre de 2022, em data, 
modalidade e local ainda a 
divulgar.

ou inseridas em agregados 
familiares socialmente vul-
neráveis. Os restantes paga-
ram três euros de entrada e 
ajudaram a instituição que 
desenvolveu no espaço ou-
tra iniciativa a favor da Casa 
do Regaço. A venda de rifas 
solidárias e de produtos alu-
sivos à epoca rendeu cerca 
de 1220 euros, verba que vai 
permitir, com a ajuda de um 
empresário que doou o valor 

em falta, adquirir uma nova 
Caldeira para o centro de 

acolhimento temporário de 
crianças.
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FREGUESIAS

CASA MORTUÁRIA DE LAUNDOS VAI FINALMENTE 
FICAR PRONTA NESTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

A junta de Freguesia de 
Laundos anunciou para o 
primeiro semestre deste 
ano a conclusão da mui-
to ansiada empreitada da 
Casa Mortuária. 

A obra “decorre a bom 
ritmo”, assegura a entida-
de, que revela terem sido 
já “colocadas as infraes-
truturas e caixilharias”. “Os 
próximos trabalhos serão 
os tetos, pavimentos inte-

riores e revestimentos ex-
teriores”, acrescenta a junta 
lanutense, que agora é presi-
dida por Félix Marques após 
suceder a António Pontes, 
que iniciou a obra. 

A Casa Mortuária de Lau-
ndos fica nas traseiras do 
Santuário da Nossa Senhora 
da Saúde e é uma das obras 
há muito tempo aguardadas 
pela população daquela fre-
guesia. 

AGUÇADOURA ACOLHEU PRIMEIRA RECOLHA DE 
SANGUE E ELEIÇÕES NA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA

O Pavilhão Multiusos de 
Agucadoura acolheu a pri-
meira  recolha de sangue de 
2022 no concelho da Póvoa 
de Varzim. A iniciativa foi 
promovida pela Associação 
Humanitária de Dadores de 
Sangue, presidida por Vítor 
Correia, tendo englobado 
também as eleições dos cor-
pos sociais para o triénio de 
2022/2024. A entidade já 
agradeceu “a todos pelas 
dádivas e pelo voto de con-
fiança”.

Este mês inclui mais mais 
duas recolhas nas freguesias: 
uma decorreu na Estela no 
passado dia 9 e a próxima 
será em Aver-o-Mar já no 
dia 16, domingo que vem, se-
gundo o calendário divulga-
do. Na sede da entidade, na 
cidade (Rua Almirante Reis 
nº2), além da que aconteceu 
na primeira segunda-fei-
ra deste ano, também estão 
agendadas várias ações, em 
concreto nos dias 12 (on-
tem), 20 (quinta) e 25 (terça).
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Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde

TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

OP Automóveis, Lda

www.opautomoveis.com

facebook.com/opautomoveis

Qualidade e Confiança
desde 1990

NOVAS REGRAS EM AVER-O-MAR E AGUÇADOURA
Já estão em vigor as novas 

versões do Plano de Por-
menor da “Faixa Poente da 
Marginal de Aver-o-Mar” e 
do “Plano de Urbanização 
de Aguçadoura”. É a conse-
quência direta da publica-
ção, no Diário da Repúbli-
ca, dos novos documentos 

que estabelecem, por exem-
plo, as normas de construção 
e os locais onde tal é permi-
tido ou proibido, mas agora 
já com a inclusão as regras 
do Programa da Orla Cos-
teira (POC) Caminha-Es-
pinho, aprovado no Verão 
pelo Conselho de Ministros. 

Em Aver-o-Mar, o plano 
visa, entre outros objetivos, 
reger a “previsão de equi-
pamentos e áreas de apoio 
às praias, em função da sua 
carga de utilização como, 
por exemplo, complexo des-
portivo, ou mesmo museu 
ligado às atividades agroma-

rítimas, com a consequente 
oferta de estacionamento 
automóvel de acordo com 
as necessidades detetadas”.

O plano de Aguçadoura 
também passa a absorver 
as imposições do POC, mas 
preserva as principais am-
bições: “a compatibilização 

das funções tradicionais 
com os novos usos - tu-
rismo; a valorização do 
espaço urbano; a salva-
guarda das atividades ca-
racterísticas da orla cos-
teira e a qualificação dos 
equipamentos de apoio à 
praia e às áreas de receção. 
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JOVEM MORTO POR CONDUTOR EM FUGA À GNR 
QUE DEPOIS FOI LIBERTADO PELO TRIBUNAL

O condutor responsável 
pelo acidente que matou 
um jovem em Mindelo, 
no passado dia 4, está a 
aguardar julgamento em 
liberdade e apenas sujeito 
a apresentações periódi-
cas no posto de autoridade 
policial da zona de resi-
dência.

A vítima, João Silva, de 
28 anos, regressava a casa 
após ter ido buscar o jan-
tar a um McDonalds. O 
Fiat Punto que conduzia 
foi tragicamente abalroado 

por uma viatura Mercedes, 
cujo condutor, Ricardo Sou-
sa, de 47 anos, fugia a grande 
velocidade após ter desobe-
decido a uma ordem de pa-
ragem de uma patrulha da 
GNR em Modivas. As duas 
viaturas acabaram por coli-
dir violentamente na rua do 
Pinheiro, perto da estação de 
Metro, causando ferimentos 
muito graves a João Silva, 
que acabou por não resistir 
e morreu no local, apesar 
das prolongadas tentativas 
de reanimação feitas por 

elementos dos Bombeiros 
de Vila do Conde, da Cruz 
Vermelha de Vila do Conde 
e do INEM. 

Após a fatalidade, Ricardo 
Sousa ainda tentou agredir 
os militares da GNR que o 
detiveram. As autoridades 
acabaram por encontrar 
quase meio quilo de haxixe 
na viatura do detido, que 
está indiciado por crimes de 
homicídio por negligência, 
omissão de auxílio, condu-
ção perigosa e tráfico de 
droga.

Agentes da 8.ª Esquadra 
de Investigação Criminal 
da PSP, detiveram “em fla-
grante” dois homens que 
estavam a furtar cobre em 
equipamentos municipais 
situados na rua D. Maria I, 
na Póvoa de Varzim. 

A primeira detenção, de 
um desempregado de 42 
anos, ocorreu no passado 
dia 3 às 2h35. O larápio 
tinha acabado de retirar 
quatro chapas de cobre da 
cobertura do Auditório 
Municipal. 

A segunda detenção, de 
outro desempregado de 
49 anos, surgiu às 2h30 do 
passado dia 6. O suspeito 
estava a tentar levar duas 
chapas de cobre do telhado 
da Casa da Juventude. As 
autoridades apreenderam 
as ferramentas utilizadas 
neste crime contra o pa-
trimónio, entre elas uma 
escada que tinha furtada de 
uma obra na rua Bonitos 
de Amorim. 

Os responsáveis da EIC 
prometem continuar a es-
tratégia de intervenção or-
ganizada e sistemática na 
repressão da criminalidade 

LADRÕES DE COBRE APANHADOS DE MADRUGADA
contra o Património na Pó-
voa de Varzim.

GNR DETEVE 
BURLÕES QUE 
DIZIAM SER DA 
SEGURANÇA SOCIAL

Foram detidos pela GNR 
dois homens com 28 e 50 
anos indiciados pela prática 
de crimes de roubo, burla e 
furto qualificado na Póvoa 
de Varzim e Chaves. Os indi-
víduos faziam-se passar por 
funcionários da Segurança 
Social ou Centro de Saúde 
e terão atuado na região, 
designadamente nos conce-
lhos de Esposende, Vila do 
Conde, Barcelos, Viana do 
Castelo e Ponte de Lima. A 
detenção foi efetuada pelo 

Núcleo de Investigação Cri-
minal da GNR barcelense 
e, segundo um comunicado 
do Comando Territorial, “os 
suspeitos, depois de ganhar 
a confiança das vítimas, apo-
deravam-se dos seus bens, 
essencialmente dinheiro e 
ouro”. Foram realizadas cin-
co buscas a residências e a 
três veículos, tendo sido re-
cuperado dinheiro (sete mil 
euros), peças em ouro, uma 
arma transformada, muni-
ções, dois telemóveis, duas 
máquinas de jardinagem e 
outros objetos obtidos pelos 
suspeitos através, alegada-
mente, de práticas crimino-
sas. Os homens foram cons-
tituídos arguidos e os factos 
remetidos ao tribunal de 
Barcelos.

SUSPEITO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
TINHA ARMAS

Duas armas de fogo, uma 
construída de forma artesa-
nal e outra de ar comprimi-
do, mais duas catanas e 35 
munições de diversos cali-
bres foram apreendidas para 
GNR em Vila do Conde na 
residência de um homem 
com 68 anos. 

Os militares avançaram no 
passado dia 4 no âmbito de 
uma busca domiciliária rela-
cionada com um processo de 
violência doméstica. 

O proprietário do arma-
mento foi detido, constituí-
do arguido e os factos reme-
tidos para o tribunal de Vila 
do Conde.

PJ DETEVE 
FORAGIDO 
INTERNACIONAL

Foi detido na Póvoa de 
Varzim um homem que era 
procurado pela Interpol. 
Valendo-se de um manda-
do de detenção internacio-
nal, agentes da Diretoria 
do Norte da Polícia Judi-
ciária procederam à captu-
ra de um empresário bra-
sileiro, com 64 anos, que 
tinha sido condenado, no 
seu país natal, a três anos 
e seis de meses de prisão 
pela prática de crimes tri-
butários. O indivíduo vai 
ser presente ao Tribunal da 
Relação do Porto que ava-
liará a detenção e possível 
extradição.

OCORRÊNCIAS 

Pub
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Uma tragédia abateu-se 
sobre uma família poveira 
que tinha vindo celebrar 
as festas natalícias e a pas-
sagem de ano a Portugal, 
em concreto, à Póvoa de 
Varzim natal. No regres-
so a França, o carro onde 
seguiam despistou-se, 
entrou num jardim e aca-
bou por embater numa 
árvore de grande porte. O 
violento impacto provo-
cou a morte à condutora, 
Alexandra Martins Ga-
lante, de 41 anos, e  à filha 
Eduarda, com apenas 4 
anos, apesar das tentativas 
de reanimação efetuadas 
por elementos dos meios 
de socorro que acorreram 
ao local. A outra filha, 
também uma menina,  de 
12 anos, foi projetada do 
carro e sofreu múltiplas 
fraturas, tendo sido trans-

TRAGÉDIA EM FRANÇA VITIMA FAMÍLIA POVEIRA

OCORRÊNCIAS 

portada em estado grave, 
por helicóptero, para o hos-
pital de Bordéus, mas não 
corre perigo de vida e conse-
guiu dar algumas indicações 
às autoridades.  

O acidente ocorreu às 
duas e meia da tarde do pas-
sado dia 4, em Lubbon, no 
departamento de Landes, no 
sudoeste de  França e as au-
toridades estão a investigar 

as causas do sinistro, mas 
as perícias iniciais indiciam 
que a condutora viria em ex-
cesso de velocidade, embora 
também possa ter adorme-
cido. O destino da viagem, 
Le Passage, estava quase a 
ser alcançado quando se deu 
a fatalidade. A condutora 
estava viúva há três anos de 
Eduardo Galante, natural de 
Argivai. 

O funeral decorreu na 
passada sexta-feira à tarde 
na Igreja  Paroquial de Amo-
rim. Nas cerimónias partici-

POLÍCIA MARÍTIMA MULTA PESCADORES 
O proprietário de uma 

embarcação de recreio que 
saiu da Póvoa de Varzim às 
10h20 do passado sábado 
foi autuado por ter desres-
peitado a interdição de na-
vegação da barra devido à 
forte ondulação. 

A Autoridade Marítima 
Nacional revela que, após 
o alerta, “foram de imedia-
to ativados elementos do 
Comando-local da Polícia 
Marítima de Vila do Conde 
e da Estação Salva-vidas da 
Póvoa de Varzim” que, de-
pois de localizarem o bar-
co, “com dois tripulantes a 
bordo em plena atividade 
da pesca, ao largo da zona 

urbana de Vila do Conde”, 
atuaram em conformidade. 

APREENSÃO NO 
PORTO DA PÓVOA

Uma arte de pesca com 
cerca de 200 metros de com-
primento foi apreendida no 
passado dia 4 no porto da 
Póvoa de Varzim. A apreen-
são resultou de uma ação de 
vigilância e fiscalização diri-
gida à prática da atividade da 
pesca pela Polícia Marítima. 
Os elementos do Coman-
do-local detetaram “uma 
embarcação de recreio, em 
ocultação de luzes, com dois 
tripulantes a bordo, em ple-

na atividade da pesca numa 
zona proibida”. 

A dupla estava a recorrer 
“a uma arte de pesca profis-
sional denominada de ‘rede 
de emalhar’, cuja utilização 
não é permitida a bordo de 
embarcações de recreio”. Fo-
ram elaborados os respetivos 
autos de notícia e o material 

foi apreendido como medida 
cautelar.

APREENDIDO MEIXÃO 
EM ESPOSENDE

A GNR apreendeu cerca 
de dez quilos de enguia-
-europeia em Esposende. 
A apreensão foi feita pela 
Unidade de Controlo Cos-
teiro durante uma operação 
de fiscalização de captura 
ilegal de meixão no Rio Cá-
vado. Os militares detetaram 
uma embarcação de pesca 
profissional com movimen-
tos suspeitos e observaram 
o carregamento de dois re-
cipientes para o interior de 

uma viatura ligeira, que 
foi intercetada. Após di-
ligências, apurou-se que 
o conteúdo se tratava de 
9,70 quilos de meixão, 
ainda em estado juvenil, 
que foi devolvido ao habi-
tat natural. Foi detido um 
homem de 43 anos e os 
factos foram remetidos ao 
Tribunal Judicial de Braga. 
A enguia europeia é uma 
espécie considerada em 
perigo e tem sofrido gran-
de redução devido à pesca 
ilegal. O valor do meixão, 
no mercado final (países 
europeus e asiáticos), pode 
alcançar os 6 mil euros por 
quilo.
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param vários familiares e 
amigos que prestaram uma 
última homenagem às duas 
vítimas. 
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DADO MAIS UM PASSO PARA 
DESAGREGAR FREGUESIAS

Foi um dos assuntos mais 
falados na campanha elei-
toral – a desagregação das 
freguesias que foram uni-
das à força – e a Câmara de 
Esposende já fez saber que 
vai “dar início” ao processo 
que visa separar as agrega-
ções impostas em 2013. No 
mês passado foi aprovada 
uma lei que permitirá a 
reorganização do mapa ad-
ministrativo em Portugal e 
Esposende quer ter tudo 
acertado para que, rapida-

mente, volte a ser como era. 
Recorde-se que só Antas, 
Forjães, Vila Chã e Gemeses 
se mantiveram autónomas. 
O executivo e a Assembleia 
Municipal desde sempre 
se manifestaram contra “os 
casamentos à força” das fre-
guesias e o primeiro passo 
para o divórcio foi dado na 
passada sexta-feira, no Salão 
Nobre, com uma auscultação 
de vereadores, deputados e 
elementos das terras em cau-
sa: Apúlia, Fão, Fonte Boa, 

Rio Tinto, Esposende, Ma-
rinhas, Gandra, Palmeira de 
Faro, Curvos, Belinho e Mar. 
A Câmara vai agora “definir 
a calendarização das ações a 
tomar nos termos da mesma 
e dentro dos prazos definidos 
da lei”. O presidente da au-
tarquia, Benjamim Pereira, 
justifica que há agora uma 
missão: “no seguimento dos 
compromissos assumidos 
perante as populações, cum-
pre-nos dar andamento ao 
processo de desagregação”.

Centenas de pessoas não 
passaram o primeiro dia do 
ano sem a prática de exer-
cício físico junto ao mar 
seguido de um belo banho 
no Oceano Atlântico. 

A tradição já se repete 
há duas décadas na praia 
da Senhora da Guia, em 
Vila do Conde, mas há al-
guns anos espalhou-se por 

outros locais da marginal, 
como nas Caxinas, mas tam-
bém na Póvoa de Varzim, 
por exemplo junto à Espla-
nada do Carvalhido ou na 
praia da Fragosa, em Aver-
-o-Mar, entre outros lugares 
da região. Também em Es-
posende, o grupo “Apúlia a 
Correr” cumpriu a tradição. 
Num dia de sol e temperatu-

ra amena, corajosos de qua-
se todas as idades enfrenta-
ram as ondas e a água fria, 
começando 2022 com muita 
energia e boa-disposição. 
Muitos curiosos também 
não quiseram perder a ação 
que em alguns casos termi-
nou, como habitualmente, 
num convívio com lanche 
partilhado.

Pub

AVENTUREIROS NÃO PASSAM SEM 
O PRIMEIRO BANHO DO ANO

VISITA DO ATUAL E DO FUTURO ARCEBISPO DE BRAGA 
A Casa da Beata Alexan-

drina de Balasar foi visita-
da pelo atual e pelo futuro 
bispo de Braga. A passa-
gem de ambos pelo local 
onde viveu Alexandrina 
Maria da Costa sucedeu 
na manhã do passado do-
mingo. Dom Jorge Ortiga, 
Arcebispo e Administrador 

Apostólico da Arquidiocese 
de Braga e Dom José Cordei-
ro, Arcebispo Eleito de Bra-
ga e Primaz das Espanhas, 
visitaram este importante 
centro religioso numa altura 
em que a sucessão está quase 
a efetivar-se. 

D. José Cordeiro vai tomar 
posse no próximo dia 13 de 

fevereiro, na Sé Catedral de 
Braga, depois de ter sido no-
meado  a 3 de dezembro pas-
sado pelo Papa Francisco. O 
Bispo da Diocese de Bragan-
ça-Miranda (desde 2011) vai 
substituir o famalicense D. 
Jorge Ortiga, que renunciou 
por limite de idade e após 22 
anos no cargo. 
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TEATRO VOLTOU AO GARRETT COM MEIA CENTENA
Foi no primeiro sábado 

do mês e novamente pela 
mão da associação Vara-
zim que regressou o teatro 
ao palco do Garrett. Des-
ta vez até foi com as duas 
mãos da entidade poveira 
já que a proposta foi levada 
ao palco pela Companhia 
Certa com o trabalho “A 
Prudência morreu de ve-

lha”. Os 50 espetadores que 
marcaram presença tiveram 
a oportunidade de apreciar 
a história, em humor negro, 
de duas mulheres que se 
encontram na noite da pas-
sagem do ano e que vão des-
fiando situações surpreen-
dentes. O texto de Cláudio 
Gotbeter, com tradução de 
Joana Soares, teve encena-

ção de Eduardo Faria, com 
interpretação de Ana Lídia 
Pereira, Joana Luna e Joana 
Soares. No final, o Varazim 
Teatro fez questão de mos-
trar satisfação por ver que 
meia centena de pessoas as-
sistiu aos espetáculo apesar 
de todas as condicionantes 
trazidas pelas atuais regras 
de combate à pandemia. 

MUSEU DA PÓVOA ESTÁ A MOSTRAR UM DOS TESOUROS
Todos os meses o Museu 

Municipal de Etnografia e 
História da Póvoa de Var-
zim coloca em destaque 
uma peça que diz muito à 
comunidade local. 

Ora, em janeiro esse te-
souro é uma bandeira pro-
cessional da Real Irman-
dade de Nossa Senhora da 
Assunção, um artigo do 

século XVIII com duas fa-
ces: de um lado tem imagem 
da virgem e no reverso D. 
João – príncipe regente e a 
mulher, D. Carlota Joaquina. 

A pintura foi feita a óleo 
sobre tela e tem uma moldu-
ra em talha dourada em es-
tilo barroco e pode ser vista 
de terça a domingo, entre as 
9h30 e as 12h30 e das 13h30 

às 17h00, pelo valor de um 
euro. 

A entrada é livre às quin-
tas-feiras e para estudantes, 
professores, reformados, 
associados da Associação 
Portuguesa de Museologia, 
do Conselho Internacional 
de Museus e do Grupo de 
Amigos do Museu da Póvoa 
de Varzim. 

CULTURA

SOLENIDADE DA NOSSA SENHORA DA LAPA
O primeiro dia do ano 

foi muito especial para a 
comunidade do bairro sul 
da Póvoa de Varzim. Ce-
lebrou-se a Solenidade da 
Nossa Senhora da Lapa e 
ao final do dia decorreu 
uma eucaristia presidida 
pelo bispo auxiliar de Bra-
ga, D. Nuno de Almeida. 
A celebração inseriu-se no 
programa comemorativo 
dos 250 anos da Igreja da 
Lapa que este irá ter vários 
pontos altos.
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A Associação Humani-
tária Bombeiros Voluntá-
rios de Vila do Conde deu 
conta da estatística anual 
e final de 2021. Constata-
-se que a maior atividade 
consistiu no transporte de 
doentes não urgentes, com 
22871 casos, surgindo logo 
depois a emergência pré-

-hospitalar com 6316 situa-
ções. Os bombeiros acorre-
ram a prestar auxílio a 241 
acidentes rodoviários, com-
bateram 96 incêndios urba-
nos e industriais e apagaram 
76 fogos rurais e florestais. 
As viaturas da corporação 
fizeram quase 800 mil qui-
lómetros (o número certo 

é 797992 quilómetros), ou 
seja, quase 2200 quilóme-
tros por dia. Na hora de 
apresentar os números, a di-
reção e o comando agrade-
ceram “a todos os operacio-
nais pelo esforço, dedicação 
e empenho no socorro e na 
proteção da população du-
rante 2021”. 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA DE TRÂNSITO ANTIGO 
Foram finalmente co-

locadas lombas no cru-
zamento da Rua da Praia 
com a Av. Dr. Carlos Pinto 
Ferreira, em Vila do Con-
de. Esta era uma reivindi-
cação antiga da população 
e ganhou novamente força 
após mais um aparatoso 
acidente ocorrido há duas 
semanas. 

O candidato do PSD à 

Junta de Freguesia, Torcato 
Marques, ainda no mês pas-
sado tinha recomendado ao 
executivo uma intervenção. 

Também o vereador Pe-
dro Soares tinha feito en-
trar uma proposta relativa 
a esta situação e para uma 
semelhante na Rua do Rio 
Este em Touguinhó, entre a 
Espinheira e a Ponte, para 
ser discutida na reunião 

de Câmara. Agora, Torcato 
Marques veio a público con-
gratular-se com a resolução 
da questão nas Caxinas, que 
espera ”ajude a diminuir os 
constantes acidentes”, fri-
sando que já “no período 
de campanha eleitoral tinha 
alertado para a necessidade 
de resolver o problema de 
segurança rodoviária” na-
quela artéria. 

NOVA DELEGAÇÃO DA JUNTA EM FORMARIZ TERÁ
BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS

O presidente da Junta 
de Vila do Conde espera 
inaugurar neste primeiro 
trimestre uma nova dele-
gação para aproximar os 
serviços da população. 

A atual sede é bem no 
centro da cidade, existe 

BOMBEIROS REVELAM DADOS 
DA ATIVIDADE OPERACIONAL

uma delegação nas Caxinas 
e as próximas instalações 
vão abrir na populosa parte 
nascente, mais propriamente 
em Formariz, revelou Isaac 
Braga no programa Grande 
Entrevista da Rádio Onda 
Viva. 

A nova delegação terá, en-
tre outras funções e serviços, 
um banco de ajudas técnicas 
para, por exemplo, empres-
tar objetos ligados à saúde 
a pessoas que deles necessi-
tem temporariamente e não 
as possam adquirir. 

‘FEIRA DOS VINTE’ DE VOLTA À PRAÇA DE SÃO JOÃO
A tradição da “Feira dos 

Vinte” ou “Feira Grande de 
Janeiro” volta à Praça de São 
João, no dia 21 de janeiro. 
A iniciativa contará com a 
participação ativa de alunos 

e de utentes de Instituições 
Particulares de Solidarie-
dade Social do concelho de 
Vila do Conde que decoram 
colheres de pau com mensa-
gens de amor.

Este evento retrata uma 
feira secular de grande tra-
dição que conjuntamente 
com a feira de 3 de agosto 
constituíam as duas feiras 
francas de Vila do Conde.

No decorrer da Feira, a 
venda das colheres de pau 
estará a cargo dos estudantes 
da Escola EB 2/3 D. Pedro IV 
de MINDELO e a animação 
ficará a cargo da Escola Pro-

fissional de Vila do Conde.
Mais uma vez, o comércio 

local participa na iniciativa 
decorando as suas montras 
com colheres de pau e qua-
dras alusivas à temática.
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VÍTOR COSTA REITERA QUE NOVO CENTRO DE SAÚDE 
DAS CAXINAS JÁ TEM TERRENO PARA AVANÇAR

O projeto do futuro Cen-
tro de Saúde das Caxinas 
foi abordado pelo presi-
dente da Câmara de Vila do 
Conde na recente entrevis-
ta concedida à Rádio Onda 
Viva. O equipamento, que 
foi uma das promessas elei-
torais do PS, já tem terre-
no para avançar, mas Vítor 
Costa não quis ainda par-
tilhar a localização, acres-
centando apenas que é uma 
obra que vai avançar e que 
em breve os vilacondenses 
terão acesso a toda a infor-
mação. 

“Temos de manter esta 
curiosidade durante alguns 
meses, porque precisamos 
da parceria do Ministério 
da Saúde e, como se diz, ‘o 
segredo é a alma do negó-
cio’. Estou convencido de 
que o resultado fi nal será 
muito positivo e vamos 
mesmo ter um Centro de 
Saúde que servirá os 11 mil 
utentes das Caxinas e Poça 
da Barca. Faço também aqui 
um elogio aos profi ssionais 
da saúde e a todos aqueles 
que trabalham na Unidade 
de Saúde Familiar dos Na-
vegantes, pois fazem-no em 
condições extremamente 
difíceis e dão o seu melhor. 
Portanto, é por isso que nós 
vamos lutar e vamos conse-
guir estar à altura de quem 
lá trabalha. Temos também 
de responder à saúde fami-
liar que é importantíssima 
para estes 11 mil utentes e 
vamos ter ali um edifício 
compatível com aquilo que 
são os cuidados de saúde 
primários no século XXI.”

EDIL VAI INSISTIR 
NA CONSTRUÇÃO 
DA ESQUADRA DA PSP 

O projeto de construção 
da Esquadra da PSP em 
Vila do Conde também foi 
tema de conversa. O em-
preendimento tem terreno 
garantido, mas está esque-
cido e parado há mais de 
uma década. O presidente 
da Câmara disse não com-
preender como é que a obra 
nunca entrou em construção 
e acrescentou ainda que vai 
lutar para que os vilacon-
denses tenham aquilo que 
tanto anseiam: “A esquadra 
da PSP tem uma longa histó-
ria com mais de uma década. 
Recordo que foi um executi-
vo do Partido Socialista que 
adquiriu o terreno e que o 
disponibilizou ao Ministério 
da Administração Interna 
para que a construção fos-
se uma realidade. Já existe 
o projeto de arquitetura e 
o projeto de execução. Está 
tudo aprovado pelo MAI e 
confesso que não entendo 

como ainda não foi defi ni-
tivamente adjudicada a obra 
que posteriormente, quando 
a verba for disponibilizada, 
será da responsabilidade da 
Câmara Municipal. Tenho 
feito todas as diligências 
junto do Governo para que a 
esquadra da PSP de Vila do 
Conde seja fi nalmente feita. 
Não vou desarmar, vou ber-
rar para que Vila do Conde 
tenha aquilo que os vilacon-
denses e os próprios profi s-
sionais PSP tanto anseiam 
no concelho”.

UNIDADE MÓVEL 
DE TESTAGEM
CORRE FREGUESIAS

Em Vila do Conde há uma 
Unidade Móvel de Testagem 
Gratuita à COVID-19 que 
está a percorrer todas as fre-
guesias desde o passado dia 

3. A iniciativa é desenvolvida 
em articulação com todas as 
Juntas de Freguesia e resul-
ta do protocolo estabelecido 
entre a autarquia e a Santa 
Casa da Misericórdia com o 
objetivo de reforçar a testa-
gem no concelho e apoiar a 
economia local. A autarquia  
tem apelado à participação e 
colaboração de todos neste 
esforço coletivo que levará à 
quebra de cadeias de trans-
missão e à diminuição da 
incidência de COVID-19 no 
município. Nesse sentido, 
foi criada uma linha de aten-
dimento telefónico especí-
fi ca para que os munícipes 
possam agendar o teste . O 
número é o 936 780 191 e, 
entre as 9h e as 17h, além de 
agendar o exame à presença 
do novo coronavírus, pode 
também obter outras infor-
mações. Em alternativa, a 
edilidade aconselha que os 
interessados contactem a 
respetiva junta de freguesia 
para obterem mais detalhes. 

REUNIÃO DA 
PROTEÇÃO CIVIL 
MUNICIAPL

A Comissão Municipal 
de Proteção Civil reuniu-se 
com a presença de todas as 
entidades que compõem este 
organismo e na qual foram 
apresentados o executivo e 
o pelouro da Proteção Civil. 
Para além de ser feito o pon-
to de situação da revisão em 
curso do Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Ci-
vil, foi apresentado o balan-
ço da época dos incêndios 
rurais 2021 marcado pelo 

reduzido número de ocor-
rências e de área ardida.

Foi ainda analisada a 
atual situação pandémica 
pela COVID-19 no conce-
lho, que tem registado um 
crescente aumento de ca-
sos assim como o processo 
de vacinação e os meca-
nismos criados para uma 
maior testagem por parte 
da população.

O presidente da Câmara, 
Vítor Costa, reforçou a dis-
ponibilidade da autarquia 
em colaborar com todas as 
entidades deste organismo, 
realçando a necessidade de 
unir esforços no combate 
à pandemia e garantir a 
prestação dos serviços es-
senciais à população.

CANDIDATURA A 
‘CAPITAL EUROPEIA 
DA JUVENTUDE’ 

O executivo camarário 
de Vila do conde já está a 
trabalhar para conquistar a 
atribuição em 2026 do es-
tatuto de “Capital Europeia 
da Juventude”, tal como su-
cedeu em 2012 com Braga 
e em 2018 com Cascais. O 
presidente da autarquia, 
Vítor Costa, garante que 
em breve será anunciada 
a equipa que vai preparar, 
formalmente, a candida-
tura, que servirá para unir 
os vilacondenses em torno 
deste objetivo. A distinção 
“Capital da Juventude” 
é atribuída pelo Fórum 
Europeu que agrega uma 
centena de organizações 
ligadas às políticas e ações 
para os mais novos. 
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FUTEBOL

NUANCES TÁTICAS 
EM FUTEBOL

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
A última ronda foi bastante condicionada pelo adiamentos dos dois jogos do Rio Ave e pela realização de apenas uma das partidas do Varzim.

ANDREA 
SILVA

13 PONTOS

PAULO 
AREAL 

5 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

9 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

19 PONTOS

PAULO 
MORIM 

15 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

14 PONTOS

PEDRO 
GOMES

12 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

14 PONTOS

RUI 
MAIA 

14 PONTOS

Chaves 0
Varzim 1

Varzim 2
Académica 0

Académica 0
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Farense 1

JOSÉ 
RICARDO
8 PONTOS

VARZIM 

Heliardo 170
João Reis 166
Tavinho 165
Cássio 164
André Micael 156
Zé Tiago 154
Murilo 150
Nuno Valente 140
Rafael Assis 136
André Leão 133
Luís Silva 132
Luís Pinheiro 111
George Ofosu 81
Ricardo 76
Agdon 72
Tiago Pereira 66
Lessinho 66
Rodrigo Rego 50
Cerveira 46
Bruno Tavares 44
Raí Ramos 40
Zé Carlos 30
Luís Pedro 26
Isma 20

RIO AVE 

Gabrielzinho 173
Jonathan 172
Aderllan Santos 170
Joca 169
Hugo Gomes 167
Pedro Mendes 167
Guga 143
Costinha 139
Zé Manuel 134
Aziz 134
Pedro Amaral 118
Vítor Gomes 110
Ukra 84
Rúben Gonçalves 72
Sylla 70
Fábio Ronaldo 62
Zimbabwe 50
Ângelo Meneses 50
Sávio 50
João Graça 24
Pantalon 12
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. 

Chaves 2
Varzim 1

Varzim 2
Académica 1

Académica 1
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Farense 1

Chaves 1
Varzim 1

Varzim 2
Académica 1

Académica 1
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Farense 0

Chaves 1
Varzim 1

Varzim 1
Académica 0

Académica 0
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Farense 0

Chaves 1
Varzim 1

Varzim 2
Académica 0

Académica 1
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Farense 1

Chaves 0
Varzim 1

Varzim 2
Académica 0

Académica 1
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Farense 0

Chaves 0
Varzim 0

Varzim 2
Académica 1

Académica 0
Rio Ave 3

Rio Ave 1
Farense 0

Chaves 1
Varzim 0

Varzim 1
Académica 0

Académica 0
Rio Ave 2

Rio Ave 2
Farense 1

Chaves 1
Varzim 1

Varzim 1
Académica 0

Académica 0
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Farense 0

Chaves 0
Varzim 0

Varzim 1
Académica 0

Académica 1
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Farense 1

tersetorial. A organização e 
operacionalização do jogar 
é desenvolvida progressiva-
mente em treino. 

Entretanto, o mercado de 
transferências de inverno 
começa a mexer. O Varzim 
contratou o lateral direito 
Leandro Silva ao Mafra e, 
para mim, necessita de mais 
um médio ofensivo e um 
avançado. O Rio Ave come-
çou a fazer reajustes no seu 
plantel, contratando Fabri-
ce Olinga, um extremo de 
25 anos internacional pelos 
Camarões e o médio fran-
cês Amine, de 29 anos, para 
dois setores que precisavam 
de ser reforçados.

O futebol é um jogo em 
constante evolução tática 
e estratégica. Quando tens 
bola atacas e quando não a 
tens defendes e proteges a 
tua baliza das progressões e 
ataques do adversário. Um 
modelo de jogo é um con-
junto de comportamentos 
posicionais que um coletivo 
potencia em organização 
ofensiva, organização de-
fensiva,  transição ofensiva, 
transição defensiva e nas 
bolas paradas, através de 
uma ideia e um jogar. A es-
pecificidade de princípios e 
sub-princípios dinâmicos é 
desenvolvida a nível indivi-
dual, coletivo, setorial e in-

Pub



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 13 JANEIRO 2021 | 19

FUTEBOL

Com 18 finais pela frente, 
o Varzim viajou até Mafra 
com o objetivo de não per-
der. Pontuar era e continua-
rá a ser uma necessidade em 
todos os jogos, sendo que 
a estratégia do técnico Pe-
dro Miguel demonstrou isso 
mesmo. 

Desde o apito inicial per-
tenceu ao clube da casa o 
domínio dos acontecimen-
tos, face a um Varzim muito 
focado na organização defen-
siva. Porém, ainda se jogava 
há um par de minutos e já 
o Mafra ameaçava com um 
remate que, felizmente, saiu 
desenquadrado com a baliza 
à guarda de Ricardo Nunes. 
A resposta até foi pronta e 
com a melhor oportunidade 
de golo em toda a primeira 
parte. Jogava-se o minuto 4 
e um canto executado por Zé 
Carlos quase traía o guardião 
do Mafra. A partir daqui os 
Lobos do Mar não mais se 
acercaram da baliza contrá-
ria. Já os locais, estiveram por 
diversas vezes em situação de 
finalizar sem, contudo, serem 
eficazes. Ofensivamente, Les-
sinho foi o avançado mais es-
forçado, conseguindo ganhar 
algumas faltas e a possibili-
dade de levar a bola à baliza 
adversária. No segundo tem-
po tudo se manteve, mesmo 
após as várias alterações. 
André Leão marcava pontos 
no meio campo, o que lhe 
permitiu ser eleito “o homem 
do jogo”, mas ofensivamente 

nada se alterou. Heliardo foi 
um avançado perdido, com 
os suplentes Bruno Tavares 
e George Ofosu a não con-
seguirem desequilíbrios nas 
alas. 

No final, o ponto conquis-
tado acabou por agradar ao 
técnico dos poveiros que 
realçou “ser um ponto posi-
tivo conseguido contra um 
adversário difícil. A situação 
do Varzim não é a desejada, 
o que leva os jogadores a al-
guma ansiedade. Estivemos 
melhor no segundo tempo e 
julgo que este empate se ade-
qua ao que se passou ao lon-
go dos 90m.”

 CONTRATADO 
LATERAL

Leandro Silva é lateral di-
reito e entrou aos 81m para 
jogar contra a equipa que 
acabou por assinar. O joga-
dor já treinou com os novos 
companheiros e será certa-

mente opção para os pró-
ximos jogos. Pedro Miguel 
conhece bem o jogador de 26 
anos que com ele trabalhou 
duas épocas na Oliveirense. 
O técnico anunciou que ou-
tros reforços poderão che-
gar até ao final do mercado 
de inverno, sendo certo de 
que também haverá algu-
mas saídas. O propósito será 
conseguir tirar a equipa dos 
lugares incómodos da desci-
da numa missão nada fácil, 
mas perfeitamente ao alcan-

VARZIM PESCA PONTO E REFORÇO EM MAFRA
ce, desde que as vitórias não 
sejam uma miragem como 
aconteceu na primeira volta.

ADEPTOS DEIXAM 
RECADOS NO ESTÁDIO

Um grupo de adeptos do 
Varzim colocou na última 
madrugada de 2021 várias 
tarjas com recados para a 
direção do clube. Aprovei-
tando as vedações das obras 
em curso na bancada poente, 
os elementos da claque “Os 
de 1915” protestou contra 
a possibilidade de criação 
de uma SAD. O movimento 
de jovens adeptos escreveu 
mensagens como “Banca-
das+academia+formação=0” 
e deixou perguntas como “É 
esta a alma que une?”. Edgar 
Pinho, presidente da Direção 
do emblema poveiro, tam-
bém foi visado.

ANTIGO TREINADOR 
FEZ BALANÇO

António Barbosa decidiu 
pronunciar-se publicamente 
sobre a recente saída do co-
mando do Varzim. O treina-
dor começa por referir que 
teve um “momento de refle-
xão”, e que “não podia deixar 
de enviar uma mensagem aos 
associados, simpatizantes e 
adeptos deste grande clube”.

António Barbosa agra-
deceu o “apoio constante” e 
destaca ter sido conseguida 
“uma notável permanên-

cia na II Liga na temporada 
passada”, acrescentando que 
a força dos varzinistas “foi 
fundamental para as vitórias 
alcançadas”. O técnico reco-
nhece que, “infelizmente, na 
nova época as exibições não 
tiveram correspondência nos 
resultados desportivos”, mas 
mesmo assim, faz questão 
de destacar “a boa imagem” 
deixada na Taça de Portugal, 
“primeiro ao eliminar o Ma-
rítimo, depois em Alvalade”, 
num jogo discutido “até ao 
último segundo, num sinal 
claro da qualidade do traba-
lho desenvolvido por todos”, 
defendeu.

A terminar, António Bar-
bosa agradece também a 
quem lhe deu “a oportunida-
de de trabalhar num escalão 
profissional, num dos clubes 
com mais história e mística 
do futebol português”, su-
blinhando que sai “de cons-
ciência tranquila” e que tudo 
foi feito “para criar soluções, 
para honrar o símbolo do 
Varzim, os seus associados e 
adeptos”.

A Liga divulgou a ca-
lendarização dos jogos 
das jornadas 18 a 20 da II 
Liga. O destaque vai para 
a marcação do derbi entre 
Rio Ave e Varzim para as 
12h45 do dia 30 de janeiro, 
um domingo. 

Mas antes disso há ou-
tros jogos. Na jornada 18, 
o Varzim entra em cam-
po no dia 16 (domingo) 
no terreno do Chaves às 
19h30 e o Rio Ave defronta 
a Académica em Coimbra 
às 18h do dia 17 (segun-
da). Finalmente, para a 
ronda 19, o Varzim rece-
be a Académica às 15h30 
do dia 22 (sábado) e o Rio 
Ave é anfitrião do Farense 
às 15h30 dia dia 23 (do-
mingo).

RIO AVE X VARZIM AGENDADO PARA DIA 30 ÀS 12H45
JOGOS ADIADOS POR 
CAUSA DE SURTO

O Rio Ave não jogou em 
Chaves no passado sábado. 
A Liga remarcou a partida 
para 10 de fevereiro, uma 
quinta-feira, às 18h. O adia-
mento deveu-se à situação 
de isolamento em que se en-
contrava o plantel rioavista 
devido ao surto de Covid-19 
detetado há duas semanas. 
Por esse motivo já tinha sido 
adiado o jogo anterior com 
o Covilhã, que foi agora co-
locado a 2 de fevereiro, uma 
quarta-feira, às 17h. 

Estes desafios são relativos 
às duas jornadas finais da 
primeira volta, sendo o pró-
ximo jogo dos vilacondenses 
no campeonato apenas na 

próxima segunda-feira, em 
Coimbra, diante da Acadé-
mica, às 18h. 

MAIS UM REFORÇO 
PARA ATACAR SUBIDA 

Amine Ourdrhiri, de 29 

anos, é reforço do Rio Ave. 
O médio franco-marroqui-
no estava livre depois de ter 
rescindido com o Farense 
em novembro passado. Luís 
Freire passa a ter mais uma 
opção para o meio-campo 
da formação vilacondense. 
Além de vários clubes fran-
ceses, Amine já represen-
tou em Portugal o Lusitano 
VRSA e o Leixões. O jogador 
assinou um contrato válido 
até junho de 2023 e prome-
te trazer a sua experiência 
a um emblema que está na 
luta pelo regresso ao escalão 
principal. 

TREINADORES 
DESTACAM DUPLA 

Dois jogadores do Rio Ave 

fazem parte do 11 ideal 
escolhido pelos treinado-
res da II Liga. Na habitual 
votação promovida pelo 
jornal O Jogo a meio da 
temporada foi pedida a 
contribuição de todos os 
técnico, entre eles o var-
zinista Pedro Miguel e o 
rioavista Luís Freire. 

Feitas as contas, na 
equipa preferida surgem 
o lateral-direito Costinha 
e o médio Guga. O pri-
meiro registou 5 votos e 
o segundo teve 11 votos, 
sendo os mais votados nas 
posições que ocupam em 
campo. Nenhum jogador 
do Varzim figura entre os 
preferidos, numa eleição 
dominada por jovens do 
Benfica B. 
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Traçou-se a linha do me-
ridiano sobre o nosso cam-
peonato e chegamos ao fi m 
da primeira volta da Liga 
Bwin.

A liderança já viu algumas 
mudanças, onde o Benfi ca e 
o Sporting já estiveram de 
forma isolada mas agora li-
dera o Porto.

Então, na luta pelo titulo, 
actualmente em terceiro lu-
gar, o Benfi ca demitiu Jorge 
Jesus e está, sob a lideran-
ça de Nelson Verissimo,a 7 
pontos do líder.

O Sporting continua o 
excelente trabalho e para 
além de estar em todas as 
competições, está a apenas 3 
pontos dos primeiro posto, 
perdeu o último jogo para 
o Santa Clara, deixando esta 
margem pontual para os 
azuis e brancos.

O Porto permanece invic-
to e lidera o campeonato ao 
fi m das primeiras 17 jorna-
das onde tem como a estrela 
mais brilhante o colombia-
no Luis Díaz, que promete 
agitar o mercado e prova-
velmente não passará desta 
época a jogar em Portugal. 

As maiores surpresas da 
prova têm sido o Gil Vicen-
te e o Estoril, que ocupam a 
quinta e sexta posição da ta-
bela classifi cativa, pratican-
do um futebol bem atrac-
tivo que promete deixar os 

O ano acaba de começar 
e o Varzim já só pensa em 
reforçar. Em 2021, a vida 
dos alvinegros não foi fácil 
e para tentar inverter o ce-
nário, os lobos do mar en-
traram em 2022 com uma 
nova contratação. Leandro 
Silva de 26 anos é o mais re-
cente reforço da equipa var-
zinista. O jogador rescindiu 
contrato com o Mafra para 
poder reforçar a equipa po-
veira, também da II Liga. 

A casa é nova, mas o 
mesmo não se pode dizer 
quanto ao treinador, afi nal 
de contas o jogador na tem-

METADE FEITO OU 
METADE POR FAZER?

ANO NOVO, REFORÇO NOVO 

RIO AVE NA TAÇA
Na hora que estiverem a 

ler este texto, já o encontro 
entre o Rio Ave e Tondela 
teve o seu desfecho, porém 
aquando da minha escrita 
o resultado é uma completa 
incógnita... O que é certo é 
que o Rio Ave, quer ganhe 
ou perca, continua com 
uma tradição formidável na 
prova rainha do futebol na-
cional, a Taça de Portugal. 

Ano após ano a equipa 
Vilacondense consegue 
um trajeto digno de regis-
to nesta competição e este 
ano, mesmo estando na se-
gunda liga, a história não é 
diferente. 

Decorria o ano de 83/84 
quando os “Barbudos” co-

Avançado chegado do Fafe para o Varzim em 1980, Valdemar ganhou fama na Póvoa pelas 
suas correrias desenfreadas e pelo seu estilo de jogo associativo, tão bem enquadrado com 
uma equipa aguerrida e destemida, embalada pela força da maré ali tão perto.

De alvinegro, Valdemar maturou e apurou as suas qualidades futebolísticas. Conhecedor do 
bom jogar e muito veloz, deixava-se envolver, qual onda do mar, potenciando e favorecendo 
combinações com os seus companheiros de equipa. Juntos agitavam e abriam brechas nas 
defesas contrárias. 

A sua leitura de jogo diferenciada, conjugada com a sua velocidade, tornaram-no uma refe-
rência no ataque dos Lobos do Mar.

Durante cinco temporadas ao serviço do Varzim, viveu momentos marcantes tais como a 
subida de divisão em 81/82 ou o meritório 8.º lugar no escalão maior conseguido em 83/84. 
Foi, contudo, a sua forma de estar que lhe valeu o reconhecimento e um lugar no coração dos 
adeptos.

VALDEMAR

mandados por Félix Mou-
rinho atingiram o palco do 
Jamor pela primeira vez... 

Anos mais tarde, em 
2013/14, a recriação dessas 
mesmas barbas fez-se pelo 
comando de Nuno Espíri-

to Santo chegando nova-
mente à fi nal! Apesar das 
derrotas frente a Porto e 
Benfi ca, o gostinho e a 
ambição, de época após 
época, sonhar com a relva 
do Estádio Nacional está 
sempre presente. 

Desde a última subida 
de divisão, em 2007/08 os 
verde e brancos já atingi-
ram três vezes as meias-
-fi nais, quatro vezes os 
quartos e três vezes os oi-
tavos. É um sonho que por 
vezes se torna realidade e 
alimenta a paixão e a alma 
dos Rioavistas quando os 
seus jogadores entram em 
campo... E então? Atingi-
ram as meias?

adeptos de futebol atentos 
ao que irão fazer na segunda 
metade.

Como maior desilusão, 
escolho o Famalicão, que 
está em lugar de descida de 
divisão e depois do despedi-
mento de Ivo Vieira, é agora 
orientado por Rui Pedro Sil-
va, antigo adjunto de Nuno 
Espírito Santo.

O melhor ataque da pro-
va é o Benfi ca com 49 golos 
marcados e a lista de melho-
res marcadores é liderada 
por Darwin e Luis Díaz com 
os mesmos 13 tentos.

A melhor defesa é o Spor-
ting com apenas 10 golos 
sofridos.

As habituais lutas, tanto 
pelo titulo, pela manuten-
ção como pelos lugares eu-
ropeus, prometem ser arre-
piantes até ao último minuto 
do último jogo da jornada 
34. 

porada passada, já tinha tra-
balhado com o técnico Pedro 
Miguel, na UD Oliveirense.

Na apresentação e nas pri-
meiras declarações dadas ao 
clube, Leandro mostrou-se 
honrado por poder vestir a 
camisola alvinegra “Jogar 
num clube como o Varzim 
é uma grande emoção. É um 
clube histórico e poder fazer 

... Pelé detém o recor-
de de jogador mais novo a 
vencer um Mundial? Ven-
ceu aos 17 anos em 1958!

SABIAS QUE ...

parte da sua história é sem-
pre muito importante para 
um jogador de futebol. 
Identifi co-me com o clube 
e com a raça poveira” afi r-
mou o jogador tecendo pa-
lavras incentivadoras aos 
adeptos poveiros “Acredi-
tem no trabalho. Acredi-
tem nas pessoas que estão 
à frente do projeto e, com 
muita dedicação e profi s-
sionalismo, vamos alcançar 
os nossos objetivos. Aceitei 
o convite porque acredito 
ser possível”. Será este o in-
grediente chave para 2022? 
Aguardemos.
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COVID-19 ATRAPALHA FUTEBOL POPULAR
Com o adiamento dos 

jogos de escolinhas, infan-
tis e juvenis, o campeonato 
Inter-freguesias da Póvoa 
de Varzim só teve jogos de 
seniores no passado fi m de 
semana. O Navais venceu o 
Aguçadoura por uma bola 
a zero, o Amorim foi triun-
far a Aver-o-Mar por 3x1 
e o Estela goleou a Matriz 
por 8x1, enquanto o  Rates 
x Terroso foi adiado. 

Tendo em conta a situação 
da pandemia de COVID 19, 
a Associação de Futebol Po-
pular da decidiu apenas pro-
mover as partidas da sétima 
jornada dos mais velhos, 
cujos clubes tiveram direito 
à realização de 22 testes de 
despiste rápido à Covid-19 
oferecidos numa parceria 
com a Associação de Futebol 
do Porto. O regresso à ação 
dos mais novos deve suceder 

no próximo fi m de semana. 
A entidade organizadora 

agendou uma reunião de de-
legados para ontem à noite 
(depois do fecho da edição) 
que serviu para fazer um 
ponto da situação. Eventuais 
restrições que venham a ser 
impostas vão depender da 
evolução da pandemia e das 
recomendações da Direção 
Geral de Saúde, alertou a 
AFPPV.   

A equipa sénior do Póvoa 
Futsal/Varzim chegou ao 
fi m da caminhada na Taça 
de Portugal. Contra o No-
gueiró e Tenões, clube que 
milita na 3ª divisão, faltou 
efi cácia no ataque e con-
centração na defesa para 
evitar uma derrota por 6x1. 
Números pesados para o 
que se passou na quadra, 
mas que em nada beliscam 
a réplica dos comandados 
de Toni Maravalhas. Peran-
te uma equipa bracarense 
composta por vários atletas 
com experiência de 1ª divi-
são e treinada por Paulinho 
Roxo, que há pouco tempo 
terminou a carreira de jo-

FALTOU PONTARIA PARA SEGUIR NA TAÇA DE PORTUGAL
gador no Candoso, os po-
veiros cedo sentiram que se-
ria importante não cometer 
erros. Após minutos iniciais 
de equilíbrio, os bracaren-
ses aproveitaram o primeiro 
deslize defensivo para inau-
gurar o marcador. A respos-
ta foi pronta e Santas igua-
lou a partida num remate 
bem colocado. No entanto, 
bastaram 2 minutos para 
que o marcador disparasse 
para o 1x4, com o capitão 
dos forasteiros André Ma-
chado em particular evidên-
cia. Já no segundo tempo, os 
poveiros dominaram com-
pletamente o jogo, criando 
situações de fi nalização, que 

nunca foram concretizadas, 
ora por falta de pontaria, ora 
pela boa prestação do guar-
da-redes. Na baliza poveira, 
coube ao jovem Diogo Moita 
defender na primeira parte e 
ao veterano Bruno Brioso 

manter a baliza inviolável até 
aos 3m fi nais. Com o técnico 
Toni Maravalhas a apostar 
no 5x4 e com a baliza de-
serta, o Nogueiró e Tenões 
aproveitou para marcar mais 
2 golos. Um resultado injus-

to pela dimensão pesada 
dos números e totalmente 
imerecido face à exibição 
dos poveiros. 

No adeus à Taça, Toni 
Maravalhas não teve dúvi-
das: “este foi um resultado 
de todo imerecido e um 
daqueles jogos em que po-
deríamos estar aqui toda 
a noite que a bola não en-
trava. Jogámos contra um 
adversário recheado de jo-
gadores experientes e com 
um futsal de muita qua-
lidade. A nossa vontade 
era seguir em frente, mas 
agora temos que nos focar 
no campeonato e voltar às 
vitórias já no sábado.”

POVEIRO AO SERVIÇO 
DA GUINÉ-BISSAU 
NOS CAMARÕES

Vítor Pimenta está por 
estes dias nos Camarões ao 
serviço da formação prin-
cipal da Guiné-Bissau. O 
massagista e fi sioterapeuta 
poveiro faz parte da equipa 
médica daquela seleção que 
participa no Campeonato 
Africano das Nações e está 
inserida num grupo que in-
tegra Sudão, Egito e Nigéria. 
Vítor Pimenta tem já duas 
décadas de experiência pro-
fi ssional na área da recupe-
ração física, tendo passado 
por vários clubes como o 
Varzim, Aves, Gil Vicente e 
Rio Ave.
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ATLÉTICO NO TOPO DO ATLETISMO NORTENHO
O Atlético da Póvoa 

começou o novo ano em 
grande forma no Campeo-
nato Absoluto do Norte 
em pista Coberta que de-
correu em Braga.

O clube conquistou cin-
co títulos máximos: Maria-
na Novo no Triplo Salto, 
Bruno Costa no Salto em 
Comprimento, Gonçalo 
Veloso no Salto em Altu-
ra, António Pereira nos 
5000m de Marcha e Angé-
lica Pereira no Lançamen-
to do Peso. Destaque ainda 
para os quatro Vice-Cam-
peões: Patrícia Oliveira 
nos 1500m, Sandra Silva 
nos 3000m Marcha, Bruno 
Costa no Triplo Salto e An-
dré Miranda nos 5000m 
Marcha. A coletividade 
alcançou ainda cinco ter-
ceiros lugares com: Rúben 
Oliveira no Lançamento 
do Peso, Maria Fernandes 
no Lançamento do Peso, 

veiros também estivem em 
ação, merecendo realce o 
segundo lugar obtido por 
André Leite no salto em al-
tura com mínimos para o 
Campeonato de Portugal. 
Este resultado ajudou a for-
mação masculina do CDC 
Navais a ser oitava classifi-
cada por equipas. Coletiva-
mente há ainda que referir 
que o Desportivo da Póvoa 
foi 22º classificado no setor 
feminino.

Rafaela Santos no Salto em 
Altura, Mariana Novo no 
Salto em Comprimento e 
Pedro Machado no Triplo 
Salto.

Estes pódios e as contri-
buições de mais uma deze-
nas de atletas permitiram 
ao Atlético da Póvoa ser a 
segunda melhor equipa fe-
minina do Norte e obter a 
terceira posição entre as for-
mações masculinas.

Outros dois clubes po-

Vasco Santos já foi apre-
sentado como reforço do Pó-
voa Andebol para o resto do 
campeonato. O lateral pôs 
fim a uma ligação de 3 anos 
e meio com o Águas Santas e 
já fez parte do lote de atletas 
disponíveis de Jorge Carva-
lho no primeiro treino do 
ano. Com a participação de 
Portugal no Europeu 2022, 
a realizar durante este mês 
na Hungria e Eslováquia, o 
Campeonato Andebol 1 está 
parado e será este um tempo 
para uma nova pré-época. 
O lateral de 2 metros referiu 
isso mesmo nas primeiras 
declarações: “ Vou aprovei-
tar para conhecer melhor 
os colegas e também os pro-
cessos de jogo. Estou feliz 
por vir para um clube que 
tem feito um trabalho notá-
vel, reconhecido por todos. 
Sou mais um para ajudar a 
conseguir os objetivos pro-
postos pelos responsáveis, 
sabendo que teremos que 
melhorar no reatamento do 
campeonato.”

REFORÇO JÁ TREINA NO PÓVOA ANDEBOL

EQUIPA SUB-20 
LIDERA 
CAMPEONATO

O mês de Janeiro tem 
sido fértil em situações de 
indisponibilidade de atle-
tas devido a casos positivos 
de Covid. Contudo, apesar 
de algumas baixas, a equipa 
sub-20 do Póvoa Andebol 
realizou mais uma jornada 
do campeonato, recebendo 
e vencendo o Lusitanos de 
Santa Cruz do Bispo por ex-
pressivos 34x26. O embate 

do primeiro contra o último 
classificado foi aproveitado 
pelo técnico José Martingo 
para rodar alguns jogado-
res mais jovens. Este tem 
sido um trabalho visível em 
outros jogos, com atletas 
a subirem de escalão devi-
do à qualidade evidenciada 
nos escalões das respetivas 
idades. Segundo o diretor 
geral e responsável técnico 
do clube, Gabriel Pinto, “os 
atletas jogam onde sejam 
mais necessários, indepen-
dentemente de jogarem um 
ou dois escalões acima. Nes-
te momento, temos atletas a 

jogar em 3 competições dife-
rentes, revelando a qualida-
de que tentamos implemen-
tar desde cedo nas nossas 
bases”.

19º ANIVERSÁRIO 
EM TEMPO 
DE PANDEMIA

É já no domingo que o Pó-
voa Andebol celebra o 19º 
aniversário. Uma celebração 
bem diferente do desejado 
pelos responsáveis do clube, 
que não irão deixar de assi-
nalar o evento com a realiza-
ção de uma cerimónia com 

alguns convidados. 
No programa é divulgada 

a realização de uma Tertúlia 
sob o tema “ Póvoa Andebol, 
Desafios e Oportunidades”, 
que contará como interven-
ções do presidente da autar-
quia, Aires Pereira, de Ma-
nuel Francisco, líder da AG 
e o presidente José Oliveira 
Pereira. 

Também serão apresenta-
dos os novos padrinhos do 
clube: Maria do Céu (Grupo 
Grande Colégio), Fernando 
Gonçalves (Grupo CCR) e 
Paulo Nunes (Grupo Bode-
gão).
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A equipa sénior de bas-
quetebol do Clube Despor-
tivo da Póvoa resistiu pou-
co tempo à superioridade 
do Sporting, traduzida 
numa eficácia anormal de 
lançamentos de longa dis-
tância. 

Salvaguardando as devi-
das diferenças, os pupilos 
do professor José Ricardo 
até foram os primeiros a 
marcar, mas em poucos 
minutos tudo se desva-
neceu com a assertivida-
de dos lançamentos de 3 
pontos. Tanner Omlid foi 
o expoente máximo dos 
leões com uma percenta-
gem (quase) perfeita da li-
nha dos 3 pontos, levando 
o marcador a disparar para 
uma diferença que quebrou 
algum ânimo aos poveiros. 
No entanto, a equipa nunca 
se rendeu, mesmo quando 
os mais jovens foram cha-
mados. Jorge Rodrigues e 
Diogo Gomes continuam 
a demonstrar níveis de 
crescimento que ilustram 
esta aposta da secção de 
basquetebol em olhar para 

CDP SUCUMBE EM CASA DO CAMPEÃO
dentro de casa e rentabili-
zar o investimento a médio 
e longo prazo. Depois de 4 
vitórias consecutivas, perder 
contra o Sporting em nada 
belisca o excelente campeo-
nato até aqui realizado. 

Na próxima jornada, mais 
uma deslocação difícil, ao 
reduto do FCPorto, para fe-
char o mês de Janeiro com 
a receção à Académica e à 
Ovarense. Jogos que certa-
mente irão lotar o Pavilhão 
Fernando Linhares de Cas-
tro, com a onda azul a lutar 
em sintonia com a equipa 
pela vitória.

COMEÇAR BEM, MAS ACABAR MAL...
O ano começou mal para 

a equipa sénior de hóquei 
em patins do Clube Des-
portivo da Póvoa já que foi 
perder por 3x2 a casa de 
um rival direto na corrida 
pela manutenção. Em S.Pe-
dro do Sul, Diogo Fernan-
des deu o mote para que a 
equipa liderada por Ruben 
Fangueiro se superiorizasse 
ao Termas OC. No entanto, 
contra a corrente do jogo, 
os locais aproveitaram uma 

falha individual para empa-
tar o encontro. Uma igual-
dade que se manteve até ao 
intervalo. Já no reatamento, 
aproveitando alguma apatia 
no conjunto forasteiro, novo 
golo para a equipa da casa. 
Foi então que os poveiros 
reagiram, novamente por 
Diogo Fernandes, que num 
lance individual conseguiu o 
empate. O jogo encaminha-
va-se para o final, com Ru-
ben Fangueiro a estimular 

os jogadores em buscad do 
golo vitorioso, mas quis a má 
sorte que fossem os da casa 
a consegui-lo. Um rema-
te do meio da rua, com um 
desvio providencial a bater 
o desamparado Rodolfo So-
bral. Uma derrota amarga, 
admitiu o técnico poveiro, 
que quer corrigir rapida-
mente a situação: “Acredito 
que vamos dar a volta por 
cima. Temos um grupo uni-
do e empenhado no trabalho 

durante a semana, mas por 
uma razão ou por outra, não 
temos conseguido os pon-
tos que desejávamos. Temos 
que olhar para a frente, cor-
rigindo o pior e potencian-
do o melhor que estamos a 
levar para os jogos. Temos já 
esta semana um jogo mui-
to difícil em casa do Riba 
d’Ave, num ambiente muito 
hostil, mas teremos que de-
monstrar que não tememos 
nenhum adversário.”

Pub

JOGO DE RIVALIDADE 
E AMIZADES ENTRE 
CDP E CD JOSÉ RÉGIO

A contar para o campeo-
nato de basquetebol da 2ª 
divisão feminina, as equi-
pas seniores do Clube José 
Régio e do Desportivo da 
Póvoa mediram forças num 
embate presenciado por 
muitos adeptos. Um jogo de 
rivalidades, até porque mui-
tas das atletas já vestiram as 
duas camisolas. 

Em Vila de Conde, man-
daram as da casa, com uma 
superioridade que chegou a 

assustar as poveiras, sobre-
tudo no segundo período. 
Contudo, uma recuperação 
notável no final do terceiro 
período e nos 5m do último 
assustou a equipa orienta-
da por Hugo Linhares, que 
voltou a destacar-se devido 
à exclusão da poste Teresa 
Santos. 

No final do jogo, o técnico 
das vilacondense não escon-
deu a satisfação pela vitória 
realçando que “a  equipa foi 
superior e mereceu justa-
mente vencer o jogo. Curio-
samente já tínhamos ven-
cido na Póvoa e julgo que 

voltamos a liderar o grupo. 
O nosso objetivo é clara-
mente tentar a subida de 
divisão e confio muito neste 
grupo para o conseguir.” 

Já o técnico Hugo Matos, 
que substituiu o castigado 
Gonçalo Rainha, reconhe-
ceu “a equipa ter hipote-
cado muito do que estava 
planeado devido a um fraco 
2º período. No entanto, as 
miúdas nunca se renderam 
e tudo fizeram para lutar 
pelo resultado até ao fim. 
Esta é uma equipa muito jo-
vem, que com trabalho  irá 
conseguir frutos no futuro.”
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GONÇALO FOI O MAIS JOVEM DOS CAMPEÕES 
Ciclistas de equipas da 

Póvoa de Varzim e de Vila 
do Conde dominaram os 
campeonatos nacionais 
de ciclocrosse que decor-
reram em Santo Tirso na 
tarde do passado domin-
go. Gonçalo Costa, da 
formação Póvoa Cycling 
Academy /CDC Navais, 
venceu na categoria de ju-
venis, enquanto em elites 
triunfou Mário Costa, da 
FirstBike Team/Vila do 
Conde, a mesma equipa 
da vencedora em cadetes, 
Margarida Vasconcelos. 
Em sub-23 o título foi para 
João Silva, do Guilhabreu 
BTT, o clube que triunfou 
nos juniores masculinos, 
através  de Rafael Sousa, 
nos juniores femininos, 
por Mariana Líbano, e nos 
cadetes masculinos, com 
Miguel Pereira. Por fi m, a 
poveira Virgínia Moreira 
(Saertex Portugal/Edaete-
ch) foi a melhor no escalão 
master 40.

LUCAS LOPES PEDALA 
PARA A CAJA RURAL

O novo ano trouxe uma 
mudança de equipa para 
Lucas Lopes. O jovem po-
veiro vai representar uma 
formação espanhola em 
2022. Depois de vários anos 
de sucesso nos escalões jo-
vens ao serviço do Póvoa 
Cycling Academy / CDC 
Navais, o ciclista vai repre-
sentar a equipa sub-23 da 
Caja Rural-Seguros RGA 
Amateur. No ano passado, 
Lucas Lopes destacou-se 
com o triunfo no Grande 
Prémio Agitágueda e foi ter-
ceiro classifi cado na Volta a 
Portugal de Júniores, tendo 
ainda sido protagonista em 

sa por liderar a equipa UAE 
Emirates na Volta à Arábia 
Saudita (de 1 a 5 de feverei-
ro). Em março o destaque 
será a presença no Paris-Ni-
ce e na Volta à Catalunha, 
em apoio a João Almeida, 
chefe de fi la que também 
irá proteger na Volta a Itália 
em Maio. A primeira parte 
da temporada terá, natu-
ralmente, outras corridas, 
como as clássicas das Arde-
nas em Abril, mas estes são 
os destaques do calendário 
por agora conhecido do an-
tigo campeão mundial, que 
nesta altura estagia em Es-
panha. 

A equipa absoluta de Pólo 
Aquático do Clube Naval Po-
voense foi derrotada na pri-
meira partida de 2022. Em 
casa emprestada, nas Pisci-
nas da Senhora da Hora, os 
poveiros perderam frente ao 
atual terceiro classifi cado do 
escalão principal. O Paredes 
venceu por 12x7, apesar da 
boa réplica do CNP, que até 
foi em vantagem para o in-
tervalo, mas baixou de pro-
dução após o descanso. Mais 
sorte teve a equipa sub-20 
(na foto) ao derrotar o Spor-
ting por 12x10, em partida 
do campeonato nacional, 
mantendo a liderança isola-
da na competição. 

BODYBOARD 
AMBICIOSO

Tem sido na praia da Sal-

SUB-20 VENCEM SPORTING E LIDERAM NACIONAL

gueira, com ondas gigantes, 
que a secção de bodyboard 
do Naval Povoense começou 
a preparar a nova época. Em 
2022, segundo já revelou o 
clube, os objetivos estão bem 
defi nidos: ganhar os títulos 
nacionais e mundiais da mo-
dalidade. Para tal, o respon-
sável Rui Campos mantém 

ambicioso e de sucesso para 
as cores navalistas. 

ATIVIDADES 
SUBAQUÁTICAS

A Barragem da Várzea, 
em Viseu, acolheu o pri-
meiro estágio da secção de 
atividades subaquáticas do 
Clube Naval Povoense. Foi 
a 22 metros de profundi-
dade que decorreu parte da 
formação orientada pelo 

treinador Raul Arenas, que 
teve como objetivo “a adap-
tação ao meio subaquático 
em profundidade, seguran-
ça e treino de compensação 
timpânica, base para uma 
evolução constante e segura 
no mergulho em apneia”. Os 
propósitos do responsável 
Paulo Sarmento para 2022 
são vários, passando sobre-
tudo pela captação de novos 
atletas e no desenvolvimento 
de vários projetos.

algumas provas no país 
vizinho, onde fechou o 
pódio na Vuelta a Besaya 
e foi sexto classifi cado na 
Bizkaiko Itzulia. 

CLÁSSICA DA 
PRIMAVERA SERÁ 
A 6 DE MARÇO 

A 25ª edição da Clássica 
da Primavera já tem data 
defi nida. No calendário de 
competições da Federação 
Portuguesa de Ciclismo, 
a corrida aparece agen-
dada para o próximo dia 
6 de Março. A prova tem 
habitualmente como pon-
to alto as sete passagens 
pelo Monte de São Félix e 
a chegada junto à Praça de 
Touros, numa organiza-
ção do Centro Desportivo 
e Cultural de Navais, em 
parceria com a Associa-
ção de Ciclismo do Porto 
e o apoio do Município.Em 
2021 não houve corrida de-
vido à pandemia.

panha. 

a estrutura que tão bons re-
sultados alcançou em 2021, 
registando-se a continuida-
de dos principais atletas e 
equipa técnica. Os primeiros 
treinos, em plena praia da 
marginal poveira, estão a ser 
difi cultados pelas condições 
do mar, mas neles se pode-
rá estar a projetar um futuro 

RUI COSTA 
REVELA CALENDÁRIO

O ciclista poveiro Rui Cos-
ta confi rmou que o primeiro 
grande objetivo de 2022 pas-
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PÓVOA DE VARZIM

Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

Quiosque 5 de outubro
Praça 5 de outubro
4490-435 Póvoa de Varzim
Tel: 969 053 813

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

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

Varzim Quiosque
Rua D. Manuel I
4490-592 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 222

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

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

Tabacaria Expresso
Hipermercado Pingo Doce, 17
4490-208 Argivai
Tel: 252 616 069

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

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

Auto Bemguiados: Galp
Av. Júlio Saul Dias, 47
4480-673 Vila do Conde
Tel: 252 248 223

Caxiloto
Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 

10
4480-663 Vila do Conde
Tel: 252 645 347

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

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

Quiosque Areia-Mar
Av. Coronel Aires Martins, 7
4480-051 Areia-Árvore
Tel: 252 632 595       

Livraria Convívio
Av. Dr. João Canavarro, 132 
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 633 304    

Papelaria Sónia
Av. António Bento Martins 
Júnior, 780
4480-664 Vila do Conde
Tel: 252 683 392

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

Café Anjo
Largo Bom Sucesso, n.º 29
4490-202 Argivai
Tel: 918 426 594

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

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

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

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

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

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

 

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

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves, 
58
4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

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

Decoram
Centro Comercial Pescador, 

Loja 5
4490-678 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

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

Metro Café
Rua Almirante Reis
4490-463 Póvoa de Varzim
Tel: 969 177 939

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

Quiosque Belo Horizonte
Rua Sacra Família, 23
4490-548 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 795

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

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

Papelaria Nova Póvoa
Rua Casa dos Poveiros do Rio, 
nº 657
4490-499 Póvoa de Varzim
Tel: 252 617 529

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

O Nosso Quiosque 
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim
Tel: 917 990 113

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

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

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ÁRVORE ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 

Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

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

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

Papelaria Pedra Bela
Rua da Mariadeira 9
4490-660 Póvoa de Varzim
Tel: 252 637 173

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

Livraria Triângulo

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

Quiosque Ala-Arriba

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

Café Guarda Sol

Centro Comercial Pescador, 
Loja 5
4490-678 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 627

Decoram Tabacaria Expresso
Av. Mouzinho de Albuquerque,
8
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel: 252 684 516

O Nosso Quiosque 
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim
Tel: 917 990 113

O Nosso Quiosque 

Varzim Quiosque
Rua D. Manuel I
4490-592 Póvoa de Varzim
Tel: 252 615 222

Varzim Quiosque

Quiosque Belo Horizonte
Rua Sacra Família, 23
4490-548 Póvoa de Varzim
Tel: 252 613 795

Quiosque Belo Horizonte

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

AVER-O-MAR

Kiosque da Praia

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

Rua Almirante Reis
4490-463 Póvoa de Varzim
Tel: 969 177 939

Papelaria Nova Póvoa
Rua Casa dos Poveiros do Rio, 
nº 657
4490-499 Póvoa de Varzim
Tel: 252 617 529

Papelaria Nova Póvoa

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

Livraria Minerva

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

Metro Café

Quiosque Armando

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

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

Papelaria Eça de Queirós

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

Quiosque Palavras e Números

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

Tabacaria Expresso

Bónus Radical

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

Mercado Municipal, Loja 39
4490-442 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 082

Kip4U

Quiosque 5 de outubro
Praça 5 de outubro
4490-435 Póvoa de Varzim
Tel: 969 053 813

Quiosque 5 de outubro

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

Livraria Moderna

Papelaria Locus

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

TERROSO

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves, 
58
4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

ESTELA

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURA

BALAZAR 

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

AGUÇADOURA

BALAZAR 

Tabacaria ExpressoTabacaria Expresso
Hipermercado Pingo Doce, 17
4490-208 Argivai
Tel: 252 616 069

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

ESPOSENDE

Petroja

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

Café Anjo
Largo Bom Sucesso, n.º 29
4490-202 Argivai
Tel: 918 426 594

ESPOSENDE

Café Anjo

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

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

VILA DO CONDE

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

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

Auto Bemguiados: Galp
Av. Júlio Saul Dias, 47
4480-673 Vila do Conde
Tel: 252 248 223

Av. António Bento Martins 
Júnior, 780
4480-664 Vila do Conde
Tel: 252 683 392

MINDELO

Papelaria Sónia

Livraria Convívio
Av. Dr. João Canavarro, 132 
4480-668 Vila do Conde
Tel: 252 633 304    

Av. Dr. Carlos Pinto Ferreira, 

10
4480-663 Vila do Conde
Tel: 252 645 347

CaxilotoBazar Triângulo
Av. Comandante  Coutinho 
Lanhoso, 603
4480-662 Vila do Conde
Tel: 252 632 893 

ÁRVOREÁRVOREÁRVORE

Bazar Triângulo

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

ARGIVAI

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

ARGIVAI

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

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

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

Quiosque Areia-MarQuiosque Areia-Mar
Av. Coronel Aires Martins, 7
4480-051 Areia-Árvore
Tel: 252 632 595       
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BITAITES

RENATO LAPA ESTEVE 
NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

O presidente da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Vila do Conde foi o último 
convidado do Grande En-
trevista, programa de in-
formação da Rádio Onda 
Viva que é emitido aos sá-

bados à uma e sete da tarde e 
ao domingo ao meio-dia. Foi 
lá que Renato Lapa revelou 
uma surpresa para todos os 
que apreciam o trabalho da 
corporação: este trimestre 
chegaram ao quartel mais 
duas viaturas pesadas para 

ajudar no trabalho efetua-
do em prol do socorro e da 
segurança da população e 
bens. A edição pode ago-
ra ser escutada a qualquer 
momento na secção Pod-
cast na página da rádio na 
Internet.

JOSÉ PEDRO MARQUES 
ANALISOU VARZIM NA 
ONDA DESPORTIVA

O Varzim precisa de três 
jogadores para reforçar o 
seu plantel em posições 
chave. 

A ideia foi defendida no 
programa Onda Desporti-
va por José Pedro Marques, 
habitual comentador dos 
jogos da formação alvine-
gra. Numa altura em que o 
mercado de transferências 

está aberto, o comentador da 
Onda Viva falou das neces-
sidades do plantel varzinista. 
Um lateral direito (entretan-
to já contratado), um médio 
e um avançado são posições 
carenciadas no plantel do 
Varzim, segundo José Pe-
dro Marques que, no entan-
to,realça  algo ainda mais 
importante: uma estratégia 

pragmática de conquista 
de pontos, mesmo à custa 
de exibições ou um futebol 
mais “lírico”. 

A opinião de José Pedro 
Marques sobre a atualidade 
do Varzim pode ser ouvida 
no programa Onda Des-
portiva que está disponível 
na secção de podcast da rá-
dio Onda Viva. 
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DANIEL SÁ FERREIRA

vocadas pelo homem, para 
como a humanidade não 
está a querer ouvir tudo 
aquilo que os cientistas, de 
forma crescentemente estri-
dente, nos têm vindo a dizer.  

A ameaça das alterações 
climáticas é existencial. Nin-
guém que viva na segunda 
metade do séc. XXI vai dei-
xar de ter a sua vida profun-
damente afectada por elas. 
Mais do que isso, as altera-
ções climáticas provocadas 
por todas as emissões feitas 
até ao dia de hoje, já nos co-
locam a jogar uma espécie 
de jogo de roleta russa em 
que podem estar várias balas 
no tambor do revólver, na 
medida em que muitos dos 
mecanismos de alterações 
climáticas que a afetada ac-
ção humana já desencadeou 
não podem ser revertidos e 
projectam no futuro con-
sequências não facilmente 
mensuráveis.  

coragem, para assumir o que 
pretendem, é uma das ca-
racterísticas da garotada que 
nos governa, puseram já no 
terreno os obradores de ser-
viço, obrando declarações 
atrás de declarações, dando 
uma ideia de isenção para, 
deste modo, a classe política 
comunicar ao país que não 
se pode impedir o direito 
de voto. E perguntará um 
qualquer leigo, como se pro-
cessará o voto? Existirá um 
horário específico para esses 
cidadãos votarem? um cor-
redor só para infectados? As 
pessoas terão escrito Infec-
tado? como se coaduna isto 
com o direito à privacidade 
e à protecção da saúde públi-
ca? Os membros da mesa de 
voto estarão vestidos, com 
factos apropriados, para 
não serem contaminados? 

Por analogia, espero que 
os obradores de serviço 
sugiram, ao poder políti-
co, que, tal como haverá 
excepção para votar, haja 
também excepção para se 
recusar participar nas as-
sembleias de votos, apenas 
e só, pelo medo de ser con-

OPINIÃO

NÃO OLHEM PARA CIMA. 
TRUMP, BOLSONARO, ZEMMOUR E VENTURA

O CIRCO CHEGOU À POLÍTICA PORTUGUESA

2. Há ameaças à nossa 
existência e há ameaças ao 
nosso modo de viver. Acos-
tumamo-nos a viver numa 
sociedade que tenta ser de-
cente para todos. Respeita as 
minorias e os direitos huma-
nos, luta contra a pobreza e a 
desigualdade, ancora os seus 
valores na dignidade da pes-
soa humana. Isto não acon-
teceu por acaso. Duas guer-
ras mundiais destruíram 
milhões de vidas, colocaram 
a Europa de gatas do ponto 
de vista material, corroeram 
os alicerces morais da sua 
sociedade. É por esse motivo 
que há uma obrigação moral 
de denunciar as forças polí-
ticas que procuram repro-
duzir, ainda que adaptadas à 
terceira década do séc. XXI, 
a mensagem e a práctica da-
queles que no passado leva-
ram a nossa civilização ao 
abismo. No espaço do Oci-
dente- palavra de que não se 

taminado, que este receio 
seja motivo de justificação.

E tudo isto com a bênção 
do Presidente da Repúbli-
ca, que até defende ideias 
constitucionalmente impos-
síveis - nada mau para um 
constitucionalista -, como 
fazer retoques na lei, quando 
a Assembleia foi dissolvida 
e a Comissão Permanente 
não tem poderes suficientes 
para legislar sobre esse tema. 

Mas aqueles que possam 
ser levados a pensar na pu-
tativa bondade desta medida 
que os políticos pretendem 
adoptar, ao arrepio de tudo e 
de todas a histórias de contá-
gio que nos andaram a con-
tar até agora, devem ter pre-
sente que esta medida não 
tem nada de bondoso. Ape-
nas será tomada a pensar no 
bem-estar dos partidos po-
líticos, ou seja, o seu finan-
ciamento será tanto maior 
quanto mais votos tiverem.

Durante este tempo de 
pandemia, muitas pessoas 
foram impedidas de se des-
pedir dos seus entes queri-
dos; muitas pessoas foram 
literalmente “abandonadas” 

pelos familiares em lares e 
hospitais, devido à proibição 
de os visitar; muitas famílias 
se separaram; muitos filhos 
viram-se obrigados a ficar 
longe dos pais, etc. Perante 
tudo isto, não podemos, pois, 
ficar impávidos e serenos a 
assistir a esta alarvidade que 
está a ser cozinhada, por um 
conjunto de inaptos para 
o exercício dos cargos que 
ocupam. Eu da minha parte, 
se a decisão for a de permitir 
que os confinados e infec-
tados se possam deslocar às 
mesas de voto - estou indis-
ponível para participar nessa 
palhaçada, para me proteger 
a mim e aos meus. Escusam 
de perder tempo a pensar 
no meu nome para secções 
de voto, porque mesmo que 
lá o coloquem, desobede-
cerei e não irei comparecer, 
nem me darei ao trabalho 
de justificar a falta. Espero 
sinceramente que muitos 
mais se recusem a partici-
par, que se recusem a ir para 
as mesas de voto, e que a 
abstenção seja estrondosa.

deve ter medo-, Trump, Bol-
sonaro, Zemmour e Ventura 
são isso. Quando um demo-
crata se depara com um de-
les, aquilo que tem de fazer 
é bater de frente, explicar e 
desmontar as suas dema-
gogias, destruir os seus ar-
gumentos e mostrar ao que 
conduzem. A última coisa 
que se pode fazer é transigir, 
mitigar, ou, no extremo do 
delírio, explicar porque as 
suas posições não são assim 
tão radicais.  

Há muito tempo que 
muitos vêm dizendo isto, 
explicando o perigo da con-
solidação, da legitimação, e, 
se o caminho tomado for o 
seguido até aqui, do poten-
cial acesso ao poder deste 
tipo de figuras e partidos. 
Outros, recusam-se a olhar 
para cima, por mais que o 
óbvio esteja cada vez mais 
próximo de se abater sobre 
as suas cabeças.

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Desde Março de 2020 que 
o país tem vivido, sucessiva-
mente, em estados de emer-
gência e calamidade, tendo 
sido tomadas medidas, atrás 
de medidas, com o objectivo 
de travar a pandemia e po-
dermos voltar à normalida-
de. Todavia, ao longo deste 
tempo, a loucura e incoe-
rência apoderou-se da classe 
política e muitas medidas 
têm sido tomadas sem qual-
quer lógica. Medidas restri-
tivas, atrás de medidas res-
tritivas, incoerências, atrás 
de incoerências, porém, no 
meio destas restrições todas, 
houve sempre uma excep-
ção, e pelos vistos vai con-
tinuar a existir, a actividade 
política teve um relaciona-
mento de excepção com a 
COVID 19, o que lhe valeu 
uma espécie de “imunidade 
de grupo”.   E, pelos vistos, 
essa excepção irá continuar, 
uma vez que a classe política 
se prepara para tomar a ver-
gonhosa decisão de permitir 
que os confinados/isolados 
possam deslocar-se às mesas 
de voto no dia 30 de Janeiro 
de 2022. Mas como a falta de 

1. Nos últimos dias do 
ano, provocou grande cla-
mor um filme lançado na 
mais utilizada plataforma de 
streaming. Don’t Look Up, 
protagonizado por estrelas 
do calibre de Leonardo Di 
Caprio e Jennifer Lawrence, 

é um filme com uma agen-
da clara. O enredo atira-nos 
para um planeta Terra que 
está a poucos meses de ser 
destruído por um asterói-
de, em que o par de cientis-
tas que fez essa aterradora 
descoberta não consegue 
transmitir ao resto da hu-
manidade a magnitude do 
perigo que a ameaça. E não 
é por falta de vontade ou 
insistência. Desde líderes 
políticos egoístas, venais e 
incompetentes; jornalistas 
ignorantes, frívolos e pueris; 
empresários pseudovisioná-
rios e autocentrados; tudo 
tendo como pano de fundo 
uma população amorfa, em-
brutecida e alheada; todas as 
tentativas e mesmo as con-
descendências revelam-se 
ineficazes. A intenção do 
filme, transmitida de forma 
não particularmente subtil, 
é chamar a atenção para as 
alterações climáticas pro-
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A INTEGRAÇÃO VALORIZA

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

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

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

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

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

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

A PROPÓSITO DE MIGRAÇÕES

longo das últimas décadas.
Que fatores contribuem 

para o nosso crescimen-
to demográfico, num país 
(e numa região) que nesta 
matéria, vital, está em claro, 
e contínuo, e preocupante 
declínio e envelhecimento? 
(Sim, foco os dois aspetos 
– o crescimento e a juveni-
lidade – porque ambos são 
importantes, e de pouco nos 
valeria o primeiro sem o se-
gundo). Há, aqui, fatores (de 
competitividade, de atrati-
vidade) que são endógenos, 
naturais e renováveis (e que 
são os mais fortes e valio-
sos, por serem, como agora 
se diz, sustentáveis): são o 
contexto geográfico (a bele-
za natural do território, todo 
ele e não só a frente maríti-
ma) e sobretudo a riqueza 
humana; mas há também (e 
não há, notoriamente, for-
ma de o não reconhecer) 
fatores exogéneos, ao nível 
da gestão do território e das 
políticas públicas, cuja inte-
ração condiciona, positiva 
ou negativamente, os outros 
fatores. A sorte da Póvoa 
(entenda-se: o mérito da sa-
bedoria das suas gentes) está 
no facto de ter sabido articu-
lar estes dois tipos de fatores.

É que, cada vez mais, nes-
tes tempos de mobilidade 
tão global que no espaço de 
24 horas nos coloca a residir 
noutro hemisfério, os fatores 
que pesam na tomada da de-
cisão orientadora dessa mo-
bilidade são os de natureza 
económico-financeira (onde 
é que na relação custo-be-
nefício posso ter a melhor 
qualidade de vida?), de segu-
rança, de proximidade (pro-
ximidade interna: serviços, 
todos, incluindo emprego, 

ao pé de casa; proximidade 
externa: grandes serviços, in-
cluindo centros de negócios, 
a escassa distância), de mo-
bilidade (designadamente 
a grande mobilidade: rodo-
viária, ferroviária, aeropor-
tuária, marítima). E a Póvoa, 
bem no centro geográfico (e 
sociocultural, e socioeconó-
mico) do noroeste peninsu-
lar, é, em todos estes planos, 
uma terra privilegiada e de 
potencialidades fantásticas. 
A um nível mais domésti-
co, mas muito importante, 
pesam fatores tão relevantes 
quanto estes: a fiscalidade 
municipal (ao nível de IMI 
e IRS) tão favorável às famí-
lias quanto a legislação per-
mita (tudo nos valores mais 
baixos, e tudo estabilizado 
– portanto, tudo previsível e 
confiável); o facto de a Póvoa 
ser, na região, o único muni-
cípio que não cobra derrama 
sobre o IRC, favorecendo 
assim as empresas já insta-
ladas e captando outras…

… Mas o assunto central 
desta crónica é o protoco-
lo que, em nome do muni-
cípio, a Vereadora Andrea 
Silva, titular do Pelouro da 
Coesão Social, assinou na 
pretérita segunda-feira. Com 
a autoridade (moral, antes 

de mais) de representar um 
município que já em 2007 
criou um gabinete de apoio, 
quer aos imigrantes quer aos 
emigrantes, ou seja, quer aos 
que aqui chegam pela 1ª vez, 
quer aos que regressam após 
anos fora da Póvoa e do país.

E, sobretudo no caso dos 
imigrantes, o que cons-
tatamos, como evidência 
maior, é que uns convidam 
outros. E são já tantos que, 
somando aos já plenamente 
legalizados (2.221, números 
desta segunda-feira) aque-
les que têm processos de 
legalização em curso, atin-
gimos um total claramente 
acima dos 6.000, o que quer 
dizer que os nossos novos 
concidadãos (deixemos de 
lhes chamar imigrantes) 
representam já 9% da po-
pulação total do município.

E isto (esta capacidade de 
integração e de acultura-
ção) tem, e vai ter cada vez 
mais, reflexos na nossa eco-
nomia e na nossa vida social 
e cultural. Éramos, desde há 
muito, uma síntese cultu-
ral, económica e social do 
norte; vamos a caminho de 
ser uma cidade do mundo. 
Estamos no bom caminho.

P.R.

No primeiro dia útil desta 
semana, em sessão online 
presidida pela Secretária de 
Estado para a Integração e 
Migrações, o município da 
Póvoa de Varzim assinou o 
protocolo de adesão ao proje-
to-piloto “Integrar Valoriza”.

A Póvoa de Varzim é, in-
questionavelmente, um bom 
exemplo – digamos, um (fá-
cil) caso de estudo – em ma-
téria de integração. Temos, 
de facto, longa experiência 
enquanto comunidade inte-
gradora – originariamente, 
de nacionais, sobretudo do 
norte interior, muito por for-
ça do apelo do mar e da eco-
nomia que lhe está associa-
da; mais recentemente, mas 
também desde há décadas, 
como comunidade aberta a 
culturas externas – e isto por 
efeito da “cultura de aber-
tura” em que a integração 
de nacionais nos adestrou.

Os Poveiros – um povo re-
conhecidamente singular na 
sua portugalidade – têm, de 
facto, uma capacidade única 
de aculturação, graças à qual 
a integração de adventícios é 
fácil, é imediata e é total. Já 
o Poveiro, em saindo, leva 
a Póvoa tão na pele e tão lá 
dentro, que nunca mais de 
lá sai. Que feitiço tem esta 
terra, que tão de imediato 
se apega e nem com a dis-
tância e o tempo se descola?

É assim, graças a esta ima-
nente capacidade de atração 
de sucessivos fluxos migra-
tórios, que a população da 
Póvoa de Varzim vem re-
gistando (em contraciclo 
quer com a generalidade do 
país, quer com a generali-
dade dos municípios vizi-
nhos, mesmo litorais) um 
crescimento contínuo ao 
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SOPA DE LETRAS

Um agente da ASAE vai a uma propriedade e diz 
ao dono, um velho agricultor:
- Preciso inspecionar a sua propriedade. Há uma 
denúncia de plantação ilegal.
O agricultor diz:
- Ok! Inspecione o que quiser, mas não vá àquele 
campo ali.
E aponta para uma determinada área.
O agente da ASAE diz indignado:
- O senhor sabe que tenho o poder da autoridade 
comigo?
E tira do bolso um crachá mostrando ao agricultor:
- Este crachá dá-me a autoridade de ir onde quero 
e entrar em qualquer propriedade. Não preciso 
pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está 
claro? Fiz-me entender?
O agricultor, muito educado, pede desculpa e volta 
para o que estava a fazer.
Poucos minutos depois, ouve uma gritaria e vê 
o agente de autoridade a correr para salvar e sua 
própria vida perseguido pelo Asdrúbal, o maior 
touro da quinta.
A cada passo o touro vai chegando mais perto do 
agente, que parece que será apanhado antes de 
conseguir alcançar um lugar seguro.
O agente está apavorado.
O agricultor larga as ferramentas, corre para a 
cerca e grita com todas as forças de seus pulmões:
- O Crachá, mostre-lhe o CRACHÁ!

O empregado chega ao pé do patrão e diz:
- Chefe preciso muito que me aumente o salário, 
já andam 4 empresas atrás de mim.
O patrão com receio de perder o bom 
funcionário decide dobrar-lhe o salário.
Dias depois pergunta ao empregado:
- Ó Zé, mas a� nal que empresas é que andavam 
atrás de si?
- A da água, a da luz, a do gás, e a dos telefones.

O casal está prestes a embarcar no cruzeiro.
O homem olha para a mulher, que vem 
carregada de malas e diz:
- Devias ter trazido era o piano…
- Deves achar que tens muita piada!
- Não, a sério… é que deixei 
os bilhetes em cima dele…

ANEDOTAS

DESCOBRE AS OITO DIFERENÇAS

LAZER
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ANEDOTAS

Uma loira entra num avião com bilhete de classe económica e senta-se 
nos lugares de classe executiva.
A hospedeira diz-lhe que tem de se sentar na parte de três do avião, ao 
que a loira responde:
- Deve haver algum engano porque eu sou super loira, super inteligente 
e vou para as Caraíbas.
A hospedeira percebeu que não consegue resolver o caso e chama o 
comandante.
Este diz à loira para se sentar na parte de três do avião que são os 
lugares de classe económica.
Ela responde:
- Deve haver algum engano porque eu sou super loira, super inteligente 
e vou para as Caraíbas.
O comandante então, diz-lhe umas palavras ao ouvido, a loira levanta-
se e dirige-se para os últimos lugares do avião.
A hospedeira, curiosa, pergunta ao comandante:
- O que é que lhe disse?
O comandante responde:
- Disse-lhe que esta parte do avião não vai para as Caraíbas.

Uma mulher apresentou ao juiz um pedido de divórcio.
O juiz chamou-a a depor e perguntou-lhe:
- A dona Amélia tem a certeza do que está a pedir? A senhora quer o 
divórcio por compatibilidade de feitios? Não é o contrário?
- Não, meritíssimo, é mesmo por compatibilidade. Eu gosto de cinema 
e o meu marido também. Eu gosto de ir à praia e ele também. Eu gosto 
de teatro e ele também. Eu gosto de homens… e ele também.

Dois morcegos estavam a falar um com o outro:
- Vou sair à procura de sangue OK?
- OK. Mas eu � co por aqui!
E lá foi o morcego todo sorridente, alguns minutos depois volta o 
morcego com a cara toda cheia de sangue e também partes do corpo; o 
outro rapidamente se interessa:
- Hei que espetáculo, onde é que conseguiste tanto sangue assim?
- Simples, estás a ver aquela árvore ali à esquerda?
- Sim.
- E estás a ver a outra ali mais à direita?
- Sim, estou a ver.
- Tás vendo aquela ali bem no meio das outras duas?
- Sim também a estou a ver.
- Pois, eu é que NÃO VI!
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ÚLTIMAS

O TEMPO NA REGIÃO - 13 A 19 DE JANEIRO
Pub

Ontem, quarta-feira, co-
meçou a obra de requalifi-
cação das vias municipais 
de acesso às freguesias do 
norte de Vila do Conde. A 
autarquia avisa que a inter-
venção irá provocar con-
dicionamentos e desvios 
na circulação automóvel 
e transportes públicos e 
escolares no lanço da EM 
524-4 entre a EN306, na 
Rua da Ponte na Junqueira, 
e o entroncamento com a 
EN206, no Cruzamento do 
Galo, em Rio Mau.

A edilidade também já 
avisou que, nas próximas 
semanas, outro dos lanços 
alvo de obras de requali-

OBRAS CONDICIONAM TRÂNSITO EM V.CONDE
ficação será entre a zona da 
Espinheira, na Junqueira, e o 
Cruzamento das 3 Rodas, na 
EN306, na União de Fregue-
sias Bagunte, Ferreiró, Ou-
teiro Maior e Parada.

Estes lanços estarão inter-
ditos à circulação rodoviária, 
sendo somente permitida a 
circulação condicionada a 
moradores, unidades indus-
triais locais e veículos prio-
ritários, durante cerca de 90 
dias. Os percursos alternati-
vos estarão devidamente as-
sinalados em todas as zonas 
de intervenção.

Assegura a Câmara Mu-
nicipal que, “dada a envol-
vência e extensão da inter-

OUTRO SURTO DE COVID-19 NO PLANTEL 
ADIA DOIS JOGOS DO VARZIM NA II LIGA

Foi outra vez adiado o 
Varzim x Farense devido ao 
aparecimento de mais qua-
tro casos de Covid-19 no 
plantel varzinista. O jogo 
em atraso da jornada 16 da 
II Liga deveria ocorrer na 
tarde de ontem, mas foi can-
celado a pouco mais de uma 
hora de começar, segundo 
comunicou a Liga Portugal, 
quando os forasteiros esta-
vam a chegar.

O delegado de saúde da 
Unidade de Saúde Publica 
do ACES da Póvoa de Var-

zim-Vila do Conde, António 
Manuel Monteiro, determi-
nou o “isolamento profiláti-
co/quarentena que abrange 
os atletas e staff contactos 
de risco, por 7 dias a partir 
do último caso/data de úl-
timo contacto com a equipa 
(11/01/2022): 12/01/2022 a 
18/01/2022”.

Esta decisão que afeta toda 
a equipa principal do Varzim 
implica ainda a “suspensão 
dos jogos no período de qua-
rentena, considerando que 
apenas dispõe de 9 jogado-

res e que a quarentena afeta, 
também, o staff técnico”.

Sendo assim, o jogo dian-
te dos algarvios fica adiado 
para data e hora a indicar, tal 
como vai suceder com o de-
safio que estava previsto para 

PÓVOA ILUMINADA PARA A CORRIDA DOS REIS
É já no próximo sábado 

que a Praça do Almada e 
ruas do centro da Póvoa de 
Varzim vão encher-se para 
a quarta edição da Corrida 
dos Reis. 

A partir das 18h, mais de 
1500 atletas irão percorrer 
as principais artérias da ci-
dade na prova de 8 quilóme-
tros que será especialmente 
abrilhantada pelas luzes e 
decorações festivas que fo-

ram prolongadas por mais 
alguns dias, confirmou Aires 
Pereira. Além deste aspeto 
de animação para o evento 
desportivo, que tinha sido 
adiado do passado dia 8 de-
vido às restrições trazidas 
pela pandemia e agora vai 
mesmo avançar, o edil su-
blinha que é uma forma de 
continuar a apoiar o comér-
cio local neste período de 
compras e trocas. 

venção, foi idealizado um 
faseamento de obra que 
permita, não só controlar e 
gerir os tempos de execução, 
assim como evitar o máximo 
de constrangimentos ao trá-

fego rodoviário, garantindo 
as condições mínimas de 
acessibilidade às populações, 
comércio e indústrias exis-
tentes na área de influência 
da empreitada”.

 

13 janeiro, quinta

‘As coisas que dizemos, 
as coisas que fazemos’
Cineclube Octopus,
às 21h45 no Garrett

‘West Side Story’,
cinema, às 21h30,
no Teatro de V.Conde

16 janeiro, domingo

19º aniversário do
Póvoa Andebol
às 11h na sede

‘Três Andares’
cinema, às 16h e 21h30,
no Teatro de V.Conde

17 janeiro, segunda

Ação de reciclagem 
com árbitros 
internacionais
às 21h30, na sede 
da AFPPV

20 janeiro, quinta

‘Mães paralelas’
Cineclube Octopus,
às 21h45 no Garrett

‘Não Olhem para Cima’,
cinema, às 21h30,
no Teatro de V.Conde

21 janeiro, sexta

Feira Grande de Janeiro
das 10h às 16h, na
Praça de S. João de 
V.Conde

15 janeiro, sábado

‘A Margem do Tempo’, 
com Eunice Muñoz
às 21h30 no Garrett

22 janeiro, sábado

António Zambujo, 
em ‘Voz e Violão’
às 21h30 no Garrett

o próximo domingo, dia 
16, em Chaves.

O Varzim Sport Club já 
veio a público lamentar “o 
transtorno causado a todos 
os adeptos e simpatizantes 
por esta situação”.


