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Apartamento T3 com Garagem Fechada
Moradia térrea com 150m2, inserida
Parqu
para 2 Carros na cidade da Póvoa
num terreno com 6218m2, localizada
espa
7;(-ubl;lom-u;vb7;m1b-Ѵĺ
emFechada
São Romão de
Neiva,térrea
Viana
do150
Castelo.
Apartamentos NOVOS
de Tipologia T1 a
Apartamento T3 com Garagem
Moradia
com
m2, inserida num oferec

T3 Duplex, em Condomínio Fechado e na
primeira linha de mar na Apúlia.

Apart. T3

De T1 a T3 Duplex

|

DESTAQUE

para 2 carros na cidade da Póvoa de
Varzim em zona residencial.

190,000€

Apartamento T3

Moradia V3

|

190.000€

terreno com 6218m2, localizada em São
Romão de Neiva, Viana do Castelo.

260,000€

Moradia V3

|
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260.000€
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DESTAQUE

EM JANEIRO CANTAM-SE AS JANEIRAS
NAS RUAS DO CENTRO DA PÓVOA
Na tarde do passado sábado houve muita música e
animação especial no centro da cidade da Póvoa de
Varzim.
Foi o regresso da iniciativa “Vamos cantar as Janeiras” que, este ano, teve
como participantes convidados a Associação Cultural e Recreativa da Matriz,
o Centro de Desporto e
Cultura Juvenorte, o Leões
da Lapa Futebol Clube, o
Clube de Atletismo da Póvoa de Varzim, o Grupo
de Danças e Cantares “Os
Camponeses de Navais”, o
Rancho Folclórico de Aver-o-Mar, o Grupo Recreativo
e Etnográfico “As Tricanas
Poveiras”, o Rancho Fol-

clórico de Santa Eulália de
Beiriz, o Grupo de Janeiras
da Associação Desportiva
e Recreativa Académico de
Belém e o Rancho Folclórico
da Casa do Povo de Aguçadoura.
Todas as vozes ecoaram
pelas principais artérias poveiras lembrando esta antiga
e importante tradição das janeiras.

A C.tifique. Esta foi uma
decisão também aprovada
pelos vereadores do PS.
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- CRÉDITO ATÉ 120 MESES
COM OU SEM ENTRADA
- TODAS AS VIATURAS
COM GARANTIA
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AVANÇAM NOVAS TURMAS PARA APRENDER
A FAZER E BORDAR CAMISOLAS POVEIRAS
A Câmara da Póvoa de
Varzim vai introduzir “algumas novidades” no segundo “Curso Ocupacional de Tempos Livres” para
a aprendizagem da confeção de camisolas poveiras a
começar “em breve”. Desde
logo, o tempo da formação
será mais longo e vão surgir três patamares de ensino a aplicar consoante o
conhecimento de cada um
sobre a maneira como se
faz a peça em lã que é um
dos símbolos locais.
A propósito, a autarquia
adianta que já estão fechadas as inscrições para os
níveis I e II, com 90 horas
de duração, mas ainda há
vagas para um nível mais
elevado, ou seja, para o
aperfeiçoamento da arte
de bordar, isto em horário
pós-laboral e com uma
duração menor: 60 horas.
Com esta especialização, a
edilidade diz procurar “dar
resposta à necessidade expressa pela maioria das interessadas em dominar novos desenhos e aprimorar a
técnica do bordado”.
Os cursos serão ministrados ao abrigo de um
protocolo entre o municí-

vontade em manter uma relação de estreita cooperação
entre as entidades.
Já o Coronel de Administração Militar reiterou que
os principais desafios serão
nas áreas da formação e da
operacionalidade, com o objetivo de dignificar o nome e
aumentar o reconhecimento
da Escola dos Serviços, tendo apelado à colaboração de
todos os militares e civis.
pio e o Centro de Formação
Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE). A inscrição pode ser
feita no Centro Interpretativo da Camisola Poveira
- localizado no edifício resultante da requalificação da
Central de Camionagem ou então através do número
de telefone 252 298 120 ou
do endereço de correio eletrónico pturismo@cm-pvarzim.pt.
COMANDANTE
REITERA DESAFIOS DA
ESCOLA DOS SERVIÇOS
Aires Pereira recebeu no
passado dia 13, nos Paços do
Concelho, o novo Coman-

dante da Escola dos Serviços,
aquartelada em Beiriz. O
presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
que já tinha estado presente
no ato de posse de António
Manuel de Jesus Coelho dos
Santos, voltou a expressar

APOSTA NO SETOR
DA EDUCAÇÃO
A Câmara da Póvoa de
Varzim aprovou o estabelecimento de dois protocolos
com o objetivo de desenvolver novas competências, ao
nível científico e ambiental,

dos alunos das escolas do
concelho. O presidente
Aires Pereira justificou a
aprovação como exemplo
da aposta autárquica no setor da educação.
O primeiro protocolo
teve por objeto a comparticipação de despesas inerentes à implementação
do Programa Eco-Escolas
pelas escolas poveiras inscritas. Esta parceria com a
Associação Bandeira Azul
da Europa insere-se num
programa
internacional
que pretende encorajar
ações e reconhecer o trabalho escolar desenvolvido
no âmbito da educação ambiental.
O segundo protocolo foi
no âmbito do Programa
de Alargamento da Rede
de Clubes de Ciência Viva
nos Agrupamentos de Escola. Estes são espaços de
conhecimento disponibilizados desde o ensino pré-escolar ao secundário e
ensino profissional, abertos
e dirigidos a toda a comunidade escolar, incluindo
famílias e restante comunidade local, para fomentar o
acesso a práticas científicas
inovadoras.
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MAIORIA SOCIAL-DEMOCRATA RECUSA PROPOSTA
DOS VEREADORES SOCIALISTAS SOBRE BOMBEIROS
A maioria PSD no executivo municipal da Póvoa de
Varzim recusou a proposta
da vereação PS tendo em
vista a criação de um regulamento para a concessão
de regalias aos bombeiros
em regime de voluntariado. Depois da apresentação
feita há duas semanas, o
tema foi agora discutido na
última reunião, na passada
terçafeira, tendo merecido
uma longa declaração de
voto dos eleitos social-democratas.
O presidente Aires Pereira explicou ponto por ponto os motivos da não concordância com o proposto
pelos vereadores socialistas. Em resumo, o autarca
defendeu que apresentava
“algumas
desigualdades
entre os elementos e outras
associações”, tendo realçado ainda que algumas medidas “já são colocadas em

didas injustas ou com propostas cegas e desiguais” que
se resolve o problema.
OUTRAS DECISÕES

prática” há bastante tempo.
O líder do PS, João Trocado, voltou a sublinhar as virtudes de uma “proposta séria
e construtiva”, mas aceitou
“com naturalidade a recusa”,
que entendeu “na lógica da
política que tem sido seguida por quem está no poder
há três décadas”.
Depois de lembrar que o
objetivo do regulamento seria incentivar a retenção e
captação de novos voluntários, assim como reconhecer
o esforço de quem já o é, o
socialista reiterou que receia

que em breve não existam na
Póvoa elementos suficientes
para prestar o socorro ideal
à população, obrigando a
autarquia a avançar para a
criação de uma equipa municipal.
Alem de já apoiar a existência de Equipa de Intervenção Permanente, Aires
Pereira entende que “até
agora não se colocou a necessidade de haver bombeiros sapadores” e acredita que
os novos cursos irão captar
mais jovens voluntários, insistindo que “não é com me-

O executivo aprovou a
concessão de apoios a duas
entidades reconhecidas pelo
“serviço social inestimável
que prestam ao concelho”.
Ao MAPADI foi atribuída a
verba de 118 mil euros para
promover por mais um ano
o protocolo de inserção profissional de cidadãos com
deficiência. Aos Bombeiros
Voluntários da Póvoa foram
atribuídos 90 mil euros referentes ao Contrato Programa Anual de apoio à atividade da associação.
Na mesma sessão foram
aprovados os Protocolos
de Colaboração celebrados
com a Administração Regional de Saúde do Norte, com
a Cruz Vermelha Portuguesa

e com a Magismed, Lda. no
âmbito da operacionalização e funcionamento do
Centro de Testagem que foi
instalado no Centro Ocupacional da Lapa. Refira-se
que nesse local estão a ser
realizados, em média, mais
de 350 testes por dia, dependendo a continuidade
da atividade (após dia 31
de janeiro) da revisão das
medidas por parte do Governo.
Finalmente, no âmbito
das festividades religiosas
no concelho, o executivo
aprovou apoios financeiros à Irmandade de Nosso Senhor dos Passos da
Freguesia de Rates para as
Festividades do Senhor dos
Passos, e à Fábrica da Igreja
de Nossa Senhora da Purificação de Terroso para as
Festividades em Honra de
Nossa Senhora das Candeias.
Pub
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FILHO DO ATOR PEDRO LAMARES
NASCEU NO HOSPITAL DA PÓVOA
O serviço de obstetrícia
do Centro Hospitalar da
Póvoa de Varzim / Vila
do Conde voltou a ter um
reconhecimento de uma
personalidade conhecida
do grande público.
Desta vez foi o ator Pedro Lamares, que pouco depois de ter visto lá
nascer o filho escreveu
numa rede social: “Nós

gostamos muito [do @nascer_em-_familia chpvvc ],
serviço de maternidade do
hospital público da Póvoa de
Varzim. Que equipa extraordinária”.
O menino chama-se Gustavo e apareceu com 50
centímetros e 3 quilos e 690
gramas. Pedro Lamares, com
42 anos, e a companheira, a
harpista Rebeca Csalog, fo-

ram pais no passado dia 17.
O centro hospitalar local
também reagiu à publicação
do ator com a seguinte mensagem: “Esta é a nossa missão de todos os dias. Obrigado ao ator Pedro Lamares
e felicidades para a nova
família. Obrigado a todos
os casais que nos escolhem
como lugar do início de cada
história”.

MAIS DE 8000 NOVOS CASOS DE COVID-19
Mais uma semana se
passou e mais uma vez
regista-se uma subida
dos valores da incidência
cumulativa a 14 dias de
novos casos de Covid-19
na Póvoa de Varzim e em
Vila do Conde.
Os elevados números

nas duas localidades continuam a superar a média nacional.
Como é hábito, o relatório
de situação da Direção Geral da Saúde das sexta-feiras
apresenta os dados concelhios, desta feita entre 6 e 19
de janeiro.

Desde o anterior boletim,
o município poveiro subiu
de 4149 para 5901 casos por
cada 100 mil habitantes, ou
seja, registou 3717 novos
infetados reais nessas duas
semanas. No mesmo documento verifica-se que o concelho vilacondense aumen-

tou de 3974 para 5773 casos
por cada 100 mil residentes
no mesmo período, isto é,
teve 4618 novos infetados
reais em 14 dias. Somando
as duas localidades verifica-se que foram confirmados
8335 infetados nas duas últimas semanas, um acréscimo

de 2541 novos positivos.
Também nos concelhos vizinhos se mantém
o crescimento elevado do
número de infetados, registando-se incidências de
6023 em Famalicão, 6394
em Esposende e 6848 em
Barcelos.

LEGISLATIVAS SÃO NO PRÓXIMO DOMINGO
ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Círculo eleitoral do Porto

PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA

PAN

Nós, Cidadãos!

CDS - Partido Popular
Volt Portugal

ME

Partido Social Democrata

NC

ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL

CDS-PP
VP

IL

Juntos pelo Povo

JPP

Partido Trabalhista Português

PTP

Ergue-te

Partido Socialista

Bloco de Esquerda

E

PS

B.E.

Reagir Incluir Reciclar

R.I.R.

Partido da Terra

MPT

CHEGA

Movimento Alternativa Socialista
Aliança

CDU - Coligação Democrática Unitária
LIVRE

Pub

ADN

ES
PÉ
CI

Iniciativa Liberal

PPD/PSD

É já no próximo domingo, dia 30 de janeiro, que Portugal
volta às urnas para eleger a próxima Assembleia da República. No Círculo Eleitoral do Porto há 19 forças políticas,
muitas delas integrando candidatos poveiros e vilacondenses
a um lugar no Parlamento. Nos últimos dias foram vários os
partidos que estiveram por cá na caça ao voto dos eleitores.
Entre arruadas e visitas a instituições, foram apresentadas
as principais virtudes do programa eleitoral de cada um. Ao
lado encontra uma réplica do boletim de voto que vai encontrar e no qual poderá fazer a escolha entre as 8h e as 19h.

CH

MAS
A

PCP-PEV
L

Rua Dr. Leonardo Coimbra, 47 - Loja 23 | 4490-621 Póvoa de Varzim

(Praça dos Combatentes - atrás do Tribunal da Póvoa)
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FREGUESIAS

NOVO ARMAZÉM DA MERCADONA EM LAUNDOS
A Mercadona deu conta
da entrada em funcionamento, no Bloco Logístico
da Póvoa de Varzim, de um
novo armazém com 12 mil
metros quadrados que representou um investimento
de 24,5 milhões de euros.
Foram também criados 20
novos postos de trabalho
e finaliza assim a operação
começada em 2019 no Parque Industrial de Laundos,
que passou ainda pela aquisição de um terreno com
50 mil metros quadrados, o

que permitiu reconfigurar o
Bloco Logístico.
É neste novo espaço que
passam a ser armazenadas as
frutas e legumes que diariamente saem para os pontos
de venda da marca e, além
disso, existe também uma
área de três mil metros quadrados dedicada à gestão de
caixas reutilizáveis. Com esta
ampliação surgiram também
17 mil metros quadrados de
zonas verdes e cem lugares
de estacionamento, dos quais
dois são destinados ao carre-

gamento de veículos elétricos.
A Mercadona aproveita
para fazer o balanço global
do investimento na estrutura em Laundos que começou
com um investimento de 60
milhões de euros em duas
naves às quais se junta agora
esta nova fase. Hoje em dia,
o Bloco Logístico na Póvoa
já dá trabalho a 350 pessoas
e este ano a firma vai iniciar
o desenvolvimento de uma
unidade semelhante em Almeirim.

BALASAR ANGARIA FUNDOS PARA O CENTRO SOCIAL
O Adro da Igreja de Balasar acolheu no passado dia 16 a primeira feira
mensal de angariação de
fundos para o Centro Pastoral e Social da paróquia.
A iniciativa foi organizada
pelos moradores dos lugares de Lousadelo, Calvário, Cruz e Quinta. À
venda estiveram produtos
e bens produzidos, criados
e confecionados pelos moradores desses lugares (pão
doce, pão de ló, pão caseiro, bolos, legumes, fruta, e
outras surpresas).
Os valores angariados
revertem na totalidade
para as obras do Centro,

revelam os responsáveis, que
na página oficial da Diocese agradeceram já “a quem
contribuiu” e apelaram “à
participação, ajuda e generosidade de todos”: “Conta-

mos convosco! Contem connosco! Juntos podemos fazer
muito!”
A empreitada arrancou no
verão passado e está a decorrer no ritmo previsto.

FEIRA DE AVER-O-MAR É EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE

A Lipor considerou a
feira de Aver-o-Mar, na
Póvoa de Varzim, no ano
passado,“um exemplo nas
melhores práticas na gestão de resíduos”. A empresa intermunicipal que
gere e trata os resíduos do
Grande Porto sublinha, em
comunicado, que foram recolhidas “cerca 2 toneladas
e 600 quilos de resíduos
recicláveis (papel/cartão e

embalagens de plástico/metal)” e foram sensibilizados,
na totalidade, perto de “65
feirantes e 500 visitantes”.
No âmbito do projeto piloto “Feira limpa” que juntou a Lipor, a Câmara e a
junta de freguesia, foram
efetuados sorteios para habilitar os comerciantes “cumpridores de boas práticas”
a não terem de pagar uma
mensalidade. A Lipor regis-

ta ainda uma “redução em
86 por cento do tempo afeto
pela equipa responsável pela
limpeza do recinto” e a “diminuição do impacto visual
provocado pela dispersão de
resíduos pela ação do vento”.
Assim sendo, este ano
“perspetiva-se dar continuidade ao projeto nesta e noutras feiras localizadas nos municípios
associados
da
Lipor”.

Pub
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POLÍCIA MARÍTIMA COMBATE
PESCA ILEGAL NA REGIÃO
Foi uma razia. Numa
“ação de patrulhamento”
do comando Local da Polícia Marítima da Póvoa
de Varzim, realizada na
tarde do passado dia 19,
foram apreendidas 11 artes de pesca, “denominadas de “palangre”, que não
estavam sinalizadas nem
identificadas. A Autoridade Marítima Nacional
conta que as redes tinham,

na sua totalidade, dois quilómetros e meio de extensão e
encontravam-se na zona entre as praias da Estela, no limite norte do concelho e da
Fragosa, em Aver-o-Mar. Foi
tudo apreendido e a investigação continua.
No dia anterior, desta feita
entre as praias de Azurara e
de Mindelo, em Vila do Conde, também foram detetadas
três artes de pesca, com um

total de cerca de 450 metros
de comprimento, igualmente sem a devida sinalização
e identificação, tendo sido
apreendidas, como medida
cautelar, as três artes de pesca,.
Nestas ações estiveram
empenhados elementos do
Comando-local da Polícia
Marítima de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, apoiados por uma embarcação.

PSP DETEVE MAIS TRAFICANTES NA REGIÃO
A Polícia de Segurança Pública fez nos últimos
dias várias detenções relacionadas com o combate ao
tráfico de droga.
A mais recente sucedeu
na madrugada do passado
sábado, à 1h55, quando
agentes da Esquadra de
Intervenção e Fiscalização
Policial detiveram um jovem de 20 anos na rua do

Bombeiro, em Vila do Conde. O estudante, residente
na Póvoa de Varzim, estava
na posse de haxixe suficiente para cerca de 16 doses
individuais, que lhe foram
apreendidas.
Outro jovem também foi
detido, mas na Póvoa de
Varzim, na sequência de
uma operação desenvolvida
pela Divisão de Investiga-

ção Criminal da PSP. Agentes apreenderam haxixe que
podia ser repartida por 49
unidades pessoais e ainda
950 euros em numerário. O
presumível traficante tem
apenas 16 anos, é estudante
e reside em Vila do Conde,
tendo sido apanhado no
passado dia 20 na rua 31 de
Janeiro.
Antes deste caso, também

dois homens residentes
em Vila do Conde foram
detidos pela PSP, no Porto,
por suspeita de tráfico de
droga. A detenção ocorreu
pelas 9h45 do passado dia
12 na rua de Grijó. Um
cantoneiro de 55 anos e
um desenhador de 56 anos
de idade foram apanhados
com 57 doses de heroína e
27 doses de cocaína.
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FOGO DESALOJA FAMÍLIA EM AVER-O-MAR
O telhado de uma casa
e outros espaços de uma
propriedade ficaram destruídos por um incêndio
violento que obrigou à
mobilização de vinte operacionais e cinco viaturas
dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim
no passado domingo. O
alerta de fogo para a rua
dos Sapateiros, na vila de
Aver-o-Mar, foi dado às
11h06, tendo o fumo negro sido bem visível a longa distância.

O comandante da corporação, Francisco Nova, confirmou que o fogo teve um
efeito destruidor ao ponto
de obrigar a família residente – um casal e uma filha – a
procurar guarida em casa de
familiares. O imóvel sofreu
imensos danos devido às
chamas, que acabaram por
atingir a oficina da família que ladeada a habitação,
provocando prejuízos de dezenas de milhares de euros.
O incêndio poderá ter começado num curto-circuito

numa máquina de lavar.
O presidente da Junta,
Carlos Maçães e a vereadora da Ação Social na Câmara da Póvoa, Andrea Silva,
prontificaram-se a ajudar
os afetados pelo sinistro. O
fogo afetou também uma
habitação vizinha. A operação dos bombeiros foi dada
por concluída às 12h40.
A PSP tomou conta da
ocorrência, que também
contou com a preciosa colaboração de elementos da
Polícia Municipal.

APANHADO CASAL DE LADRÕES QUE ATACOU IDOSA
Foi detido um casal suspeito de ter furtado um
fio em ouro e um anel em
ouro e prata a uma idosa,
em Vila do Conde, no passado dia 19.
A Polícia de Segurança Pública refere que o
homem com 44 anos e a
mulher com 36, ambos
vendedores ambulantes e
residentes em S. Pedro da
Cova, Gondomar, recorreram a “astúcia” para se
apropriarem das peças e
depois foram vendê-las,
em Ermesinde, numa ourivesaria cujo comerciante

foi constituído arguido.
O caso mereceu a intervenção da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano do
Porto da PSP e os agentes,
munidos de dois mandados, recuperaram os objetos
furtados e apreenderam 330
euros em numerário e ainda
o automóvel utilizado pelo
casal na prática do alegado
crime.
Os suspeitos já estavam
indiciados de outros casos
de furto e roubo, com emprego de violência, a pessoas
idosas.

DETIDO POR POSSE
DE ARMA ILEGAL

A PSP efetuou mais uma
detenção no âmbito do combate ao crime de posse de armas proibidas. Um homem
de 37 anos, desempregado
e residente na Póvoa, foi
apanhado na tarde do passado dia 18, na rua Gomes
de Amorim, com um bastão
extensível. O suspeito foi intercetado durante uma ação
de prevenção criminal e fiscalização rodoviária e notificado para comparecer junto
das autoridades judiciárias.

APREENDIDOS
ARTIGOS
PIROTÉCNICOS

Agentes do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Metropolitano do Porto
da PSP apreenderam vários
artigos pirotécnicos em Vila
do Conde. A apreensão de
13 balonas de diferentes calibres sucedeu no âmbito de
uma fiscalização na montagem de fogo-de-artifício
realizada no passado dia 13.
Da ação resultou igualmente
a realização de um Auto de
Notícia e a identificação de

um homem, responsável
pelas infrações relativas ao
licenciamento e respetiva
armazenagem.

RESPONSÁVEL DE IGREJA SUSPEITO DE CRIMES

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizou
buscas em Vila do Conde,
mais propriamente na assembleia de culto de uma
Igreja Evangélica e na residência do respetivo pastor
e da sua mulher, face à suspeita de burla a imigrantes

ilegais. O JN revela ter sido
o casal constituído “arguido
pelo SEF por crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e
burla qualificada”, adiantando que “para já, foi identificada uma dezena de vítimas
do casal, mas a investigação

acredita terem sido cerca de
70 os cidadãos brasileiros vítimas do esquema”.
O casal, também de origem brasileira, mas já naturalizado português, procedia
ao aliciamento de imigrantes, pedindo 1500 euros,
para garantir trabalho, alo-

jamento e legalização. Os
brasileiros entravam em
Portugal com um visto de
turismo e um termo de responsabilidade passado pela
igreja evangélica gerida pelo
pastor. Um documento que
era exibido às autoridades
na fronteira, em caso de con-

trolo. Todavia, uma vez
em Vila do Conde, não
conseguiam trabalho nem
a legalização. Somente o
alojamento era garantido,
mas em locais com fracas
condições de habitabilidade. A investigação do SEF
já durava há três anos.
Pub
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REGIÃO

ESPOSENDE PREPARA RENOVAÇÃO DO MERCADO
O presidente da Câmara
de Esposende visitou na
passada segunda-feira as
obras que estão a ser realizadas no Mercado Municipal. São trabalhos profundos que vão contemplar,
por exemplo, a elevação
do pé-direito do edifício,
a abertura de uma entrada
para a marginal e a requalificação do espaço interior e
exterior. Benjamim Pereira
diz que o edifício, como
mais de quatro décadas,
já exigia uma intervenção
(a última foi em 2006),
daí também a decisão de
avançar-se para algumas
alterações às condições de
funcionamento.
O objetivo é proporcionar melhores condições de
conforto e segurança para
os clientes que frequentam
aquele espaço. O mesmo
sucedendo com os comerciantes, que beneficiarão
de espaços modernos de
exposição dos produtos
e de todas as condições
de higiene, cumprindo as
normas em vigor.
O investimento nesta
empreitada ronda 1,63 milhões de euros (verba comparticipada em 85% no
âmbito do NORTE 2020)
e o prazo de execução é de
16 meses, mas vai haver
uma tentativa de encurtar
esse período em 90 dias,
assegurou o edil. Refira-se
ainda que todo o espaço público adjacente será
também alvo de intervenção, no âmbito do Plano
de Ação de Regeneração

Urbana de Esposende.
Enquanto decorrerem as
obras os comerciantes vão
trabalhar no interior de uma
tenda provisória montada
no Largo do Mercado, cuja
instalação custa cerca de 220
mil euros. Este espaço abre
já no próximo sábado, confirmou Benjamim Pereira.
Este Mercado Temporário
está equipado com 10 bancas para venda de peixe, uma
máquina de gelo e 16 bancas
para venda de hortofrutícolas e fumeiros, assim como
sanitários públicos, localizados no exterior, para uso da
população em geral.
INVESTIMENTO
DE 23 MILHÕES
A Câmara de Esposende
revelou que está assinado o
acordo com o Governo para
que, nos próximos quatro
anos, sejam investidos no
concelho mais de 23 milhões de euros na elimina-

ção daquilo que a autarquia
apelida de “graves carências
habitacionais que afetam
alguns agregados familiares”. O acordo firmado com
o Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana, o
IHRU, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, prevê a reabilitação de frações
ou prédios, mas também a
construção de empreendimentos ou a aquisição de
imóveis. As carências estão
identificadas pelo município
que reconhece que, nalguns
casos, há pessoas a viverem
“em condições habitacionais
indignas”. Dos 23 milhões
necessários, o IHRU vai
disponibilizar quase 19 milhões: 11 a título de empréstimo bonificado e 8 a fundo
perdido.
MAIS DE MEIO
MILHÃO DE EUROS
PARA O DESPORTO
De uma assentada a Câ-

mara de Esposende aprovou
a concessão de vários apoios
na área do desporto num valor superior a meio milhão
de euros. A autarquia vai
pagar as taxas de inscrição
e seguros dos atletas dos escalões de formação e excecionalmente dos seniores e
ainda vai apoiar o desporto
adaptado. Para isso, vai estabelecer “contratos de desenvolvimento desportivo com
as federações de canoagem,
equestre, surf, taekwond e
com as associações distritais (de Braga) de andebol,
atletismo, basquetebol, futebol e voleibol, ainda com
as instituições do Minho da
patinagem e ciclismo, mas
também com a Associação
de Badminton do Norte e a
Associação Portuguesa de
Deficientes.
Foi também aprovada a
assinatura de iguais acordos
com clubes e associações
concelhias que implicam
um investimento superior
a 257 mil euros e, pela primeira vez, os contratos vão
ser celebrados com os agrupamentos escolares António
Rodrigues Sampaio e António Correia de Oliveira e
com a Secundária Henrique
Medina para ”promover,
estimular e apoiar a prática
desportiva, seja conjuntamente com as agremiações
desportivas, quer por sua
iniciativa própria, quer ainda com as escolas”.
A Câmara aprovou ainda
uma adenda ao contrato desportivo com o Grupo Desportivo de Apúlia, que prevê

o reforço da verba para as
obras de beneficiação do
Campo dos Sargaceiros
e aquisição dos terrenos
envolventes necessários à
execução da intervenção,
isto no montante de quase
270 mil euros.
ALARGADO
DESCONTO A TODOS
OS RESIDENTES
Quem residir em Esposende (morada fiscal)
pode contar este ano com
a manutenção do desconto
de 40 por cento no valor
dos passes de transporte. É
uma benesse que também
se aplica, por exemplo, a
alunos do ensino superior
e a aposentados/reformados.
A autarquia refere que,
de acordo com proposta
aprovada em reunião de
Câmara, por unanimidade,
está assegurada a diminuição do preço dos passes,
ao abrigo do Programa de
Apoio à Redução Tarifária
(PART) que está em vigor
desde 2019 com financiamento através do Orçamento de Estado.
O Município salienta que tem vindo a afetar
parte substancial do valor
sustentado pelo PART ao
apoio do transporte escolar, contudo, entende estarem reunidas as condições
para estender o apoio no
âmbito deste programa,
que totaliza um investimento global próximo dos
140 mil euros.
Pub
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CULTURA

LEITORES E ESCRITORES VOLTARÃO A ENCONTRAR-SE
PRESENCIALMENTE NO CORRENTES D’ESCRITAS
O Correntes d’Escritas
2022 vai decorrer em regime presencial já no próximo mês de fevereiro. Nesta
altura estamos já a menos
de um mês de distância e
Aires Pereira avançou recentemente que o evento
funcionará no formato a
que habituou o público,
mas respeitando as normas
que a DGS tiver em vigor
na altura.
O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim admitiu ter saudades de um normal funcio-

namento do encontro de escritores de expressão ibérica
e espera em breve apresentar
o programa que está a ser
preparado. A 23ª edição do
Correntes D’Escritas acontece entre 22 e 26 de fevereiro. Recorde-se que no ano
passado o festival literário
decorreu apenas ‘à distância’,
com transmissão online.
FINALISTAS
ANUNCIADOS
Já são conhecidos os livros finalistas do Prémio

Casino da Póvoa que será
entregue na próxima edição
do Correntes D’ Escritas.
A distinção, no valor de 20
mil euros, vai ser entregue
aquando da sessão de encerramento, mas o nome de
quem ganha vai ser anunciado logo a abrir o evento.
Entre o lote de habilitados estão Gonçalo M. Tavares, Mia Couto, Luísa Costa
Gomes, José Luís Peixoto,
Ana Margarida Carvalho,
Frederico Pereira, José Gardeazabal, Luís Landero, Patrícia Portela, João de Melo,

Djamilia Pereira de Almeida, Paulo Scott, Almudena
Grandes e Cláudia Andrade.
Quem vai decidir o vencedor será um júri constituído

por Ana Pereirinha, Carlos
Quiroga, Carlos Vaz Marques, Isabel Lucas e Isabel
Pires de Lima.

MUSEU DA PÓVOA CONQUISTA DINHEIRO DA UNIÃO EUROPEIA
O Museu Municipal de
Etnografia e História viu
aprovada uma candidatura
a verbas da União Europeia
– o Fundo dos Assuntos Marítimos e das Pescas – para
a aquisição de expositores,
nomeadamente – realça a
Câmara – “para o traje poveiro”, bem como a obtenção
“de meios audiovisuais e de
captação e difusão sonora,

tais como mesa de som, máquina fotográfica, tripé, máquina de filmar e portátil”.
O financiamento é ligeiramente superior a 33 mil
euros, mas juntam-se quase
mais seis mil euros de um
apoio público. O objetivo é
“valorizar o património etnográfico de raiz marítima
e facilitar a transmissão do
valor cultural inerente ao

património, tradições, usos
e costumes da comunidade
piscatória poveira – designadamente, a camisola poveira, siglas, embarcações,
artes de pesca e festividades locais”. Nesse sentido, o
equipamento vai permitir,
para divulgação, a impressão
de trabalhos de pesquisa e a
digitalização , em alta resolução, de fotografias antigas.

ESTUDANTES EM PROJETO DE ‘UM MILHÃO DE EUROS’
A Onda Viva associou-se
a uma iniciativa dinamizada pela professora Fátima
Pedro na Escola EB 2,3 Flávio Gonçalves. O projeto
“1 000 000 de euros”, com
a colaboração dos docentes Paula Cristina Silveira, Paula Pontes e Manuel

Furtado, está integrado no
Plano Anual de Atividades.
Este pede aos alunos que
pensem na melhor forma de
gastar um milhão de euros
em coisas necessárias para
a vida, como por exemplo,
comprar uma casa, pagar os
estudos, comprar um car-

ro, levar a família de férias,
entre outros. O trabalho
também tem como objetivo
testar as competências matemáticas dos alunos e planear o futuro, englobando
algumas regras, tais como:
o total de gastos não pode
ultrapassar o valor fixado, o

preço máximo da casa são
300 mil euros e para as férias é preciso incluir todas as
despesas (passagem, estadia,
refeições, compras, etc.). O
trabalho vencedor terá direito a vir à rádio explicar
em direto sobre como será
feita a aplicação do dinheiro.

Texto escrito em colaboração com Ana Rebelo, Luísa
Azevedo e Maria Vieira
(6ºA, AEDFG)
Pub
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VILA DO CONDE

ANGARIADOS 26 MIL EUROS PARA A LIGA CONTRA O CANCRO
O Rotary Club de Vila do
Conde entregou, na passada segunda-feira, o montante do peditório a favor
da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A cerimónia decorreu na Biblioteca
Municipal. A Liga recebeu
um cheque no valor de 26
mil euros na sequência do
trabalho desenvolvido em
parceria com várias en-

tidades como as Juntas de
Freguesia, Associação Comercial, Escolas, Escuteiros,
Paróquias e particulares, entre outros.
Após uma apresentação
de Rui Freitas, médico urologista do IPO do Porto, sobre o tema “Mitos e realidades do cancro no homem”, a
presidente do Rotary, Marta
Miranda, fez um balanço

positivo da iniciativa e salientou que foi o melhor resultado dos últimos 10 anos.
Também o representante
da Liga Portuguesa Contra
o Cancro, Pedro Dias, reconheceu a grande importância desta parceira e realçou
que este peditório contribui
para que a entidade consiga
ajudar os doentes oncológicos.

MEGA PROJETO PARA ZONA
DA ANTIGA BELAMAR
Está a dar que falar o
projeto apresentado pela
empresa José Castro &
Filhos SA para uma importante zona de Vila do
Conde. Nos terrenos onde
funcionou a antiga fábrica
de conservas Belamar está
previsto avançar um mega-empreendimento.
Segundo adianta a firma de Braga no seu site,
o Belamar Complexo será
“composto por um hipermercado (Auchan), espaços comerciais, um ginásio
e um edifício residencial

(t1 a t3), de serviços e de
hotelaria”, sendo um projeto
que “reúne um conjunto de
valências que agregam valor
comercial e turístico capazes
de aproximar locais e visitantes”.
O objetivo do Belamar
será dar “uma segunda vida
à antiga fábrica de conservas
com o mesmo nome”, com
o intuito de “engrandecer
uma das entradas de Vila
do Conde, trazendo uma
nova luz e dinamismo a esta
parte da cidade”. A empresa
destaca que “a modulari-

dade num edifício de gesto
único, a fluidez de acessos e
percursos e a simbiose entre
arquitetura e natureza são
algumas das características
deste novo quarteirão, que
pretende tornar-se um símbolo arquitetónico do município”.
O espaço fica situado junto à popularmente conhecida rotunda ‘dos Benguiados’,
onde está inserido o Memorial aos Fundadores. A entidade promotora não avança
com datas para o início do
projeto.

BOMBEIROS RECEBEM PRENDA
Os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde
receberam “diverso equipamento de combate a incêndios e proteção individual”. Foi uma prenda da
Lipor, empresa intermunicipal que gere o sistema

de tratamento de resíduos
do Grande Porto. Refere a
corporação que tal resultou
da “interação estabelecida
entre a Câmara Municipal
de Vila do Conde e a Lipor”,
detalhando que recebeu “botas, mangueira, garrafa de ar

comprimido, espumífero,
lanterna, máscara, luvas e
câmara térmica”. Na hora de
entrega do material esteve o
vereador Mário Reis que, recorde-se, é o representante
do município no conselho
de administração da Lipor.
Pub
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VILA DO CONDE

MAIS UM PASSO PARA SURGIREM HABITAÇÕES
Já está dado mais um
passo para surgirem mais
habitações que atenuem a
carência em Vila do Conde. A Câmara Municipal
refere em comunicado que
assinou com a Santa Casa
“o ato de submissão do processo de licenciamento das
primeiras habitações” que
vão entrar no pacote de
construção de 122 imóveis
novos ou a remodelação de
casas existentes, algumas
das quais do próprio parque municipal, mas que se
encontram degradadas. A
autarquia e a Misericórdia
têm um acordo assinado
para que seja a instituição a
avançar na construção, passando depois as habitações
para o município, isto com
o apoio financeiro do programa “1.º direito” que, por
sua vez, é alimentado por
verbas da União Europeia
através do PRR – Programa
de Recuperação e Resilência. Só para o caso vila-condense está previsto um investimento, a médio prazo,
de 20 milhões de euros.
ALBERGUE VAI APOIAR
DOENTES COVID-19
O Albergue de Santa Clara, que costuma acolher
peregrinos que passam pela
cidade de Vila do Conde,
vai ser transformado, provisoriamente, numa “Área

Dedicada para Doentes
Respiratórios – Comunidade” aos fins de semana e
feriados, acolhendo pessoas
com a suspeita de terem a
COVID 19 e que resolvam ir
lá tirar a dúvida ou mesmo
as que forem encaminhadas
pela linha SNS 24.
A Câmara Municipal refere que o espaço estava
desativado
precisamente
por causa da pandemia e
resolveu cedê-lo ao ACES
(Agrupamento dos Centros
de Saúde) Póvoa de Varzim
/ Vila do Conde, que agora
vai adaptar o albergue a um
local para receber os profissionais e os utentes que
atualmente, pelos mesmos
motivos, são encaminhados
para o Centro de Diagnóstico Pneumológico, na Póvoa,
que tem uma área menor.
A autarquia complementa
que o horário de funcionamento será entre as oito da
manhã e a uma da tarde,
mas só aos fins de semana e
feriados. No resto dos dias
o serviço é prestado nas diversas unidades de saúde do
ACES. No entanto, tudo isto
pode ser reavaliado caso a
evolução da situação pandémica assim o exija, sublinha

a comunicação autárquica.
ALUNOS
RECRIARAM
TRADIÇÃO
Na passada sexta-feira
a feira semanal de Vila do
Conde teve algo de diferente. Foi evocada a “Feira dos
vinte” ou, em designações alternativas, “ a Feira Grande
de Janeiro” ou mesmo a “Feira dos Namorados”. Outrora,
foi um ponto de encontro
anual de povos de diversas
paragens que faziam quase todo o tipo de negócios.
Vendas e trocas, mas não só.
Os enamorados, sobretudo
os mais novos, aproveitavam
para entregar mensagens su-

bliminares (outras nem tanto) escritas ou pintadas em
objetos, alguns deles bem
singelos como lenços ou as
colheres de pau.
Ora, por desafio da Câmara Municipal, alunos do
concelho e utentes de instituições de solidariedade decoraram duas mil colheres
que foram vendidas bem
perto da entrada do recinto,
na Praça de São João, por
estudantes do agrupamento
de Mindelo. O presidente da
Câmara, Vítor Costa, acompanhado pelo vereador Paulo Vasques, também visitou
o evento. Simultaneamente
alunos da Escola Profissional de Vila do conde fizeram
uma recriação histórica da
tradição que envolveu também o comércio tradicional
através da decoração das
montras.
GOVERNANTE FOI
VER OBRAS EM HOTEL
Os trabalhos em curso
no Mosteiro de Santa Clara
foram visitados pelo Presidente da Câmara de Vila
do Conde e pela Secretária
de Estado do Turismo. Ví-

tor Costa e Rita Marques
foram ver como está a decorrer a transformação do
espaço em unidade hoteleira, no âmbito do programa REVIVE. A comitiva
integrou também o presidente do Turismo do Porto
e Norte de Portugal, Luís
Pedro Martins, a Diretora Regional da Cultura do
Norte, Laura Castro, assim
como, outros membros do
executivo municipal e o
administrador da empresa
concessionária, Domingos
Correia.
A adaptação do Mosteiro num hotel de 5 estrelas
prevê a existência de 85
quartos e suites, amplos
espaços exteriores, SPA,
piscina, restauração e um
Centro Interpretativo que
será um equipamento cultural de livre acesso e de
usufruto dos vilacondenses e turistas. A autarquia
reitera que encara “o turismo como um meio de
desenvolvimento” do território, prometendo “levar
a cabo políticas e práticas
que apostem na procura
do destino Vila do Conde,
através da estruturação e
criação de novos produtos turísticos para tornar a
oferta mais atrativa, focando-se na valorização dos
produtos locais, atividades
e novas experiências”.
Pub
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FUTEBOL

AS LIMITAÇÕES DE
EMPRÉSTIMO DE
ATLETAS A PARTIR
DA ÉPOCA 2022/2023
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

A FIFA vai promover alterações e limitações ao empréstimo de jogadores, as
propostas serão aprovadas
no próximo encontro do
conselho da FIFA e entrarão em vigor a partir de 1
de julho de 2022. Considero
positivo para o futebol estas
alterações dado que elas aumentarão a competitividade
e vão abrir mais oportunidades para os jovens potenciarem e evoluírem as suas
qualidades e competências
e evoluírem o seu talento.
Os clubes deverão reduzir
os jogadores em 8 emprestados na época 2022/2023,
em 7 na seguinte, e, por fim,
6 em 2024/2025, os atletas
com formação feita nos clubes e com idade inferior a 21
anos não entram nas contas
das novas regras. Existirá
um tempo máximo para os
empréstimos e um clube
não poderá emprestar mais
que 3 atletas a outro clube.
Em Portugal estas alterações para mim terão algum
impacto pois existem clu-

bes com muitos jogadores
nos seus quadros que terão
de reformular e reajustar os
seus planteis e encurtar o
número de jogadores emprestado já a partir do inicio
da próxima época.
Entretanto, na II Liga, o
Varzim voltou às vitórias
frente à Académica vencendo por 1-0 e melhorou os
seus comportamentos posicionais com e sem bola,
o Rio Ave alcançou a sua
terceira vitória consecutiva
vencendo o Farense por 2-1,
a equipa melhorou os seus
comportamentos defensivos, mas perdeu qualidade e
ritmo nos passes, esse fator
fez baixar o ritmo de circulação de bola e diminuiu
a capacidade de acelerar o
desenvolvimento dos seus
processos ofensivos para desequilibrar com bola o bloco
mais recuado do adversário.
Agora vem ai o dérbi entre
Rio Ave e Varzim, espero
que seja um bom espetáculo de futebol e que vença o
melhor.

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.
VARZIM

RIO AVE

Heliardo 180
Cássio 178
André Micael 168
Zé Tiago 168
João Reis 166
Tavinho 165
Murilo 158
Nuno Valente 150
Rafael Assis 146
André Leão 145
Luís Silva 132
Luís Pinheiro 111
Ricardo 88
Agdon 84
George Ofosu 81
Lessinho 72
Tiago Pereira 66
Rodrigo Rego 62
Cerveira 56
Bruno Tavares 56
Zé Carlos 44
Raí Ramos 40
Luís Pedro 26
Isma 20
Leandro 12

Jonathan 200
Pedro Mendes 195
Gabrielzinho 193
Hugo Gomes 191
Joca 189
Aderllan Santos 182
Guga 169
Costinha 163
Aziz 158
Zé Manuel 152
Vítor Gomes 122
Pedro Amaral 118
Ukra 100
Sávio 74
Rúben Gonçalves 72
Sylla 70
Zimbabwe 70
Fábio Ronaldo 62
Ângelo Meneses 58
João Graça 40
Pantalon 36
Amine 12
Ronan 11
Leandro 2

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22
Rio Ave 0
Varzim 1

Rio Ave 1
Varzim 0

Rio Ave 1
Varzim 1

Rio Ave 1
Varzim 1

Rio Ave 2
Varzim 1

Rio Ave 2
Varzim 2

Rio Ave 1
Varzim 1

Rio Ave 1
Varzim 1

Rio Ave 0
Varzim 1

Rio Ave 2
Varzim 0

Chaves 0
Varzim 2

Chaves 1
Varzim 0

Chaves 0
Varzim 0

Chaves 1
Varzim 2

Chaves 1
Varzim 1

Chaves 2
Varzim 0

Chaves 2
Varzim 1

Chaves 0
Varzim 1

Chaves 0
Varzim 1

Chaves 2
Varzim 1

Varzim 1
Nacional 1

Varzim 0
Nacional 0

Varzim 1
Nacional 0

Varzim 1
Nacional 1

Varzim 2
Nacional 1

Varzim 1
Nacional 0

Varzim 1
Nacional 1

Varzim 2
Nacional 1

Varzim 2
Nacional 0

Varzim 1
Nacional 0

Rio Ave 1
Covilhã 0

Rio Ave 2
Covilhã 0

Rio Ave 2
Covilhã 0

Rio Ave 2
Covilhã 1

Rio Ave 2
Covilhã 0

Rio Ave 2
Covilhã 1

Rio Ave 1
Covilhã 1

Rio Ave 2
Covilhã 0

Rio Ave 3
Covilhã 1

Rio Ave 2
Covilhã 0

Leixões 0
Rio Ave 1

Leixões 1
Rio Ave 1

Leixões 0
Rio Ave 0

Leixões 1
Rio Ave 1

Leixões 1
Rio Ave 1

Leixões 0
Rio Ave 1

Leixões 2
Rio Ave 1

Leixões 1
Rio Ave 2

Leixões 1
Rio Ave 2

Leixões 0
Rio Ave 1

MARIA JOSÉ
CORREIA
24 PONTOS

PAULO
MORIM
22 PONTOS

JOSÉ
TORRES
20 PONTOS

RUI
MAIA
19 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
19 PONTOS

PEDRO
GOMES
17 PONTOS

ANDREA
SILVA
16 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
13 PONTOS

JOSÉ
RICARDO
13 PONTOS

PAULO
AREAL
12 PONTOS
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VARZIM VENCE FINALMENTE ANTES DO DÉRBI
4 meses depois, a equipa
alvinegra voltou a conhecer o sabor dos triunfos no
campeonato. Foi a primeira
vitória do novo técnico Pedro Miguel que vê agora o
clube no penúltimo lugar
com 11 pontos. Depois de
duas derrotas e um empate,
o triunfo sobre a Académica
por 1x0 serve como um balão de oxigénio rumo a uma
recuperação ambicionada
pelos responsáveis e adeptos
varzinistas.
Contra um rival direto
na luta pela fuga aos lugares de descida, os Lobos do
Mar entraram em campo
determinados em marcar o
mais cedo possível. Leandro
Silva, reforço nesta abertura do mercado, provou ser
um lateral com capacidades
conhecidas do técnico e demonstrou estar à altura das
expetativas. Muito forte nos
duelos 1x1, funcionou praticamente como um extremo
no apoio aos homens mais
avançados. Um Varzim homogéneo e solidário foi conquistando supremacia sobre
uma Académica também
condicionada animicamente
pela posição na tabela. Ao
minuto 22, o árbitro Marcos
Brazão perdoou o segundo
amarelo ao capitão da briosa, mas nada que esmorecesse a vontade dos pupilos de
Pedro Miguel de continuar

a lutar pela vitória. Após
uma primeira parte sem
golos, o recomeço de jogo
proporcionou a Zé Tiago o
momento tão desejado. Um
passe perfeito de Zé Carlos
para Bruno Tavares cruzar
para a emenda vitoriosa do
nº10. Um golo que fez saltar
de alegria uma massa adepta
apaixonada e que nem nos
momentos mais difíceis deixa de marcar presença nos
jogos. O resto foi o previsível, com os Lobos do Mar a
suportarem a reação dos forasteiros que tiveram no remate de Caballero ao poste a
melhor oportunidade.
 ISITA A RIVAL
V
NO TEMPO CERTO
Apesar da gigantesca diferença pontual (22 pontos),
o jogo que oporá no próxi-

mo domingo vilacondenses
e poveiros, será sempre um
jogo de tripla. O Rio Ave
tem legítimas aspirações em
subir de divisão e está num
bom momento após somar
duas vitórias consecutivas
por 2x1 (em Coimbra e na
receção ao Farense). Os rioavistas são quartos, mas estão
virtualmente em posição de
playoff Contudo, o Varzim
também está moralizado
pelos 4 pontos conquistados nos 2 últimos jogos e
certamente apresentar-se-á
no Estádio dos Arcos com
muito apoio e empenhado
em galgar lugares na classificação. As vitórias do Rio
Ave na Póvoa, tanto para a
Liga como para o campeonato, fazem parte do passado e o tempo é de arregaçar
as mangas e disputar mais
um dérbi no qual o fator-ca-

sa nem sempre determina o
vencedor.
Do lado dos varzinistas,
o atacante Tavinho deverá
voltar às opções depois de
ter ficado de fora do último
jogo devido a ter testado
positivo à Covid. O mesmo
sucede com Luís Pinheiro,
que cumpriu um jogo de
suspensão. João Reis e Luís
Silva também falharam o
jogo com a Académica devido a lesão e continuam em
dúvida. Murilo é que será
ausência devido a castigo
Nos vilacondenses, o destaque será o regresso de Vítor Gomes ao lote de disponíveis após cumprir castigo,
enquanto Junio Rocha continua lesionado.
ZÉ CARLOS
DÁ NAS VISTAS
Tem apenas 20 anos, mas
começa a dar nas vistas.
José Carlos é um médio

que está no primeiro ano
de profissional e no Varzim
já foi chamado para ocupar
outras posições no terreno.
Frente à Académica foi um
dos melhores em campo e
confessou que está a viver
um sonho. José Carlos sente-se poveiro apesar de ter
nascido em Matosinhos e
adianta que ainda há pouco
tempo andava pela claque a
apoiar o Varzim. O treinador já disse que espera ver o
pupilo a progredir durante
a temporada. Pedro Miguel
confessou que aprecia as
qualidades do jogador que e
reconhece que só precisa de
aguentar fisicamente mais
tempo.
JOGADOR RESCINDE
Varzim e Lessinho acertaram na passada terça-feira a
rescisão do contrato. O extremo de 26 anos e o clube
chegaram a acordo para terminar o vínculo que existia
até ao final da temporada.
Numa nota publicada no
site, “o Varzim SC agradece a
dedicação e o profissionalismo demonstrados pelo jogador desde o seu primeiro dia
ao serviço do Clube e deseja-lhe o maior sucesso para a
sua carreira”. Esta deve prosseguir na UD Oliveirense, da
Liga 3, após uma passagem
pouco produtiva pela Póvoa.

JUNIORES APOSTADOS EM SUBIR À PRIMEIRA
O Varzim vai lutar pela
subida à primeira divisão de
juniores depois de ter derrotado em casa o Chaves por
1-0. O triunfo com um golo
de Diogo Duarte garantiu a
passagem para a fase de subida para o principal escalão
nacional de sub19, beneficiando também da derrota

do Trofense. Os poveiros
terminam a fase regular da
2.ª divisão no segundo posto, com 38 pontos. Citado
pelo sítio oficial do clube, o
treinador Carlos Batista diz
que agora o objetivo passa
por colocar o Varzim “no
patamar superior deste escalão”.

FEVEREIRO VAI SER UM MÊS DE ALTA INTENSIDADE
A Liga Portugal deu a
conhecer as datas e horários dos jogos do Varzim e
do Rio Ave para fevereiro.
Assim, a primeira ronda
do mês vai começar para
os vilacondenses no dia 6,
um domingo, às 11h, com
a deslocação ao reduto do
Leixões, enquanto os po-

veiros jogam em casa na terça-feira seguinte, às 15h30,
perante o Nacional.
Na 22ª jornada, o Varzim
recebe os leixonenses no dia
13, um domingo, às 16h, enquanto o Rio Ave x Estrela
da Amadora será apenas na
segunda-feira às 18h.
Na jornada 23, entram pri-

meiro em campo os vilacondenses, na casa do Feirense,
no domingo dia 20, às 14h.
Já os varzinistas têm de esperar até à terça-feira seguinte
para visitarem o Estrela da
Amadora às 20h30.
Para finalizar os jogos previstos para fevereiro, o Rio
Ave x Porto B será no dia

27, um domingo, às 14h, ao
passo que o Varzim x Feirense será na segunda-feira
seguinte às 18h.
Isto é o calendário para as
quatro jornadas oficiais, mas
há jogos em atraso que vão
ser jogados pelos dois clubes.
Por um lado, o Chaves x

Varzim, no dia 2 (quarta-feira) e o Varzim x Farense, no dia 17 (5ª feira).
Por outro lado há também um Rio Ave x Covilhã
no dia 2 e um Chaves x Rio
Ave no dia 10.
Contas feitas: o mês
mais curto do ano terá seis
jogos para os dois clubes.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
MODALIDADES
Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

COMO DIRIA BARACK OBAMA,
‘YES WE CAN’!
Dizem que o treinador de
futebol português é dos melhores do mundo, e talvez
por essa razão, encontramos
um português mesmo em
qualquer canto do mundo!
Já temos grande notoriedade nos melhores campeonatos europeus como Inglaterra, Espanha ou Itália.
No Brasil, pelas mãos do
excelente trabalho de Jorge
Jesus e Abel Ferreira, abrimos uma grande janela de
oportunidades para outros,
como o caso de Paulo Sousa
que se juntou recentemente
ao Flamengo.
No Equador, Renato Paiva venceu o campeonato ao
serviço do Independiente
del Valle e entrou para a história do clube.
Bem, também em África o treinador português já
é bastante reconhecido há
alguns anos e temos neste
momento dois treinadores
a disputar a competição das
seleções africanas, a CAN.
No banco do Egipto quem
lidera é Carlos Queiroz com
um plantel predominante por jogadores a atuar no
futebol egípcio, tem como

SABIAS QUE ...
... o Egipto foi o primeiro
vencedor da CAN e que até
a data lidera em termos de
edições ganhas. Já ganhou
sete!

arma mais mortífera o avançado do Liverpool Mohamed Salah.
Num grupo composto por
Nigéria, Sudão e Guiné-Bissau, o Egipto ficou apurado
no segundo lugar com 6
pontos, atrás da Nigéria.
No banco dos Camarões,
senta-se António Conceição
que conta com um plantel
onde os nomes são bem mais
conhecidos pelos adeptos do
futebol europeu, como por
exemplo Onana, Zambo Anguissa ou Choupo-Moting.
A maior figura tem sido
mesmo Aboubakar, ex-avançado do Porto, que já leva 6

ÁLVARO
SOARES

golos em 5 jogos nesta edição da CAN.
Os Camarões jogaram o
grupo A com a companhia
da Burquina Faso, Cabo Verde e Etiópia e garantiram o
apuramento em primeiro lugar no grupo com 7 pontos.
Neste momento, os Camarões já venceram o
jogo dos oitavos-de-final frente à seleção das
Ilhas Comores.
Esta competição africana
conta ainda com vários jogadores a actuar nos campeonatos de futebol portugueses, desde o principal escalão
até aos mais inferiores.

www.facebook.com/recepcaoorientada.pt/
www.instagram.com/recepcaoorientada/
recepcaoorientada@gmail.com

DUELO ENTRE
RIVAIS E VIZINHOS
Estamos a poucos dias de
um dos mais emocionantes
confrontos da época, o Rio
Ave-Varzim.
O confronto entre ambas
as equipas têm uma história colossal e vem de há
meio século atrás, dos tempos em que as duas equipas,
entre as épocas de 52/53 e
60/61, disputavam os campeonatos distritais da I e da
II Divisão da Associação de
Futebol do Porto.
Só na temporada de
79/80, é que as duas equipas se defrontaram em provas da Federação Portuguesa de Futebol, com a estreia
do Rio Ave na I Divisão
nacional (o Varzim estreara-se nesse escalão em
63/64). Aqui os confrontos entre ambas as equipas

terminaram com Varzim
3–0 Rio Ave; Rio Ave 3–2
Varzim.
O arranque da época
21/22 em Portugal ficou
marcada pelo derby entre
ambas as equipas, e os vencedores foram os verdes e
brancos (3–0).
A poucos dias de um
novo encontro, os adeptos já só contam as horas,
os minutos e os segundos
para ver a raça o querer e
ambição de que estão habituados.
Ambas as equipas vêm
de uma vitória no último
jogo..., mas qual delas levará a melhor?
O encontro está marcado para este domingo às
12h45 no estádio dos Arcos.

Em 79/80 o Rio Ave estreava-se na I Divisão nacional e teve no extremo Álvaro Soares uma
das novidades do plantel.
A temporada redundou em despromoção, mas a Caravela não tardaria a saborear a tão
desejada rota entre os maiores.
Para tal em muito contribuiu Álvaro, uma das figuras da equipa que ascendeu depois de
dominar a norte.
No regresso à Primeira, os comandados por Félix Mourinho fizeram história com um notável 5.º lugar em 81/82. O velhinho Estádio da Avenida, no coração de Vila do Conde, fervilhava para ver o conjunto verde e branco.
Álvaro Soares era o desequilibrador que oferecia muita adrenalina pela velocidade que imprimia ao jogo. As suas arrancadas pelo flanco impulsionavam uma equipa aguerrida que
fazia vibrar os adeptos.
Deixou marca e voltaria a trajar as cores rioavistas entre 84 e 89. Já no atual estádio, fez a
ponte entre a história. Campeão nacional invicto da II Divisão em 85/86, foi importante na
consolidação do Rio Ave no panorama futebolístico nacional.

Ficha Técnica/Coordenação - Pedro Moreira: Administrador e Gestor de Conteúdos, Pedro Ramos: Editor e Cronista, Marco Gonçalves: Editor,
Adolfo Serrão: Cronista, Isa Maio: Cronista, André Tiago: Instagrammer e João Matias: Instagrammer

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 27 JANEIRO 2021 | 21

FUTEBOL

MORREU LIMA PEREIRA, UM GRANDE LOBO DO MAR
Quase a celebrar 70 anos
(nasceu a 1 de fevereiro de
1952), António José Lima
Pereira morreu no passado
sábado, dia 22, vítima de
doença prolongada.
O poveiro, oriundo de
uma família muito ligada ao futebol, foi atleta do
Varzim (onde começou
nas camadas jovens e foi
campeão da 2.º divisão em
1976) e do Rio Ave (subiu
à 3ª divisão) antes de se
transferir para o FC Porto
onde, em 11 temporadas,
realizou 265 encontros,
conquistando uma Taça
Intercontinental, uma Taça

dos Campeões Europeus,
quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal
e três Supertaças Cândido
de Oliveira. Lima Pereira fez
20 jogos pela seleção e disputou a fase final do Campeonato da Europa de 1984,
onde Portugal chegou até às
meias-finais.
As cerimónias fúnebres
realizaram-se na passada segunda-feira à tarde na Basílica do Sagrado Coração de
Jesus, na Póvoa de Varzim.
Na hora do adeus marcaram
presença diversas figuras do
emblema azul e branco, com
o presidente Pinto da Costa

à cabeça, assim como antigos companheiros de equipa
e outros elementos dos clubes em que alinhou.
André, que partilhou o
balneário com Lima Pereira, lamentou com tristeza a
morte de um grande amigo
com quem se encontrava
frequentemente, lembrando-o como um defesa de
eleição e um homem que vai
deixar muitas saudades.
Pedro Proença, presidente
da Liga, também não faltou
ao funeral do antigo internacional português. O Varzim
esteve representado oficialmente pelo diretor geral,

Joaquim Jorge, que considerou Lima Pereira uma das

grandes figuras e símbolos
da história alvinegra.

8 CLUBES POVEIROS E VILACONDENSES BEM SUCEDIDOS
NA TAÇA DOS CAMPEÕES DE FUTEBOL POPULAR
Cumpriu-se a quinta e
última jornada da Taça dos
Campeões organizada pela
Federação de Futebol Popular do Norte. Olhando
para os resultados e classificação dos diversos grupos, verifica-se que todas as
equipas da Póvoa de Varzim ou de Vila do Conde
seguem em frente na prova
(passavam os três primeiros de cada um).
Na série A, Estela e Árvore golearam os adversários.
Os vilacondenses triunfaram frente ao São Faustino
por 8x0 e fecharam só com

vitórias com mais três pontos do que os estelenses que
venceram o Figueira por
4x0.
Na série B, o Tougues venceu o Praxe por 4x1 e o Aguçadoura triunfou por 3x2 no
terreno do Infias. O clube
vilacondense terminou com
10 pontos, mais quatro do
que os aguçadourenses que
ficaram no segundo posto
Na série C, o Navais terminou só com triunfos e 15
pontos depois de ter derrotado o Vilar por 3-2.
Na série D, o Amorim
goleou o Ribas por 8x1 e

foi o primeiro classificado,
embora com os mesmos
12 pontos do Aveleda, que
venceu o São Mamede por
1x0.
Na série E, o vencedor
foi o Macieira, que somou
10 pontos e empatou a uma
bola no reduto do Desportivo Canelas.
O sorteio da próxima
fase está agendado para
sábado, dia 29, sendo as 16
equipas por quatro grupos
com o primeiro classificado a ter direito de seguir
para a fase final da competição.

PÓVOA FUTSAL E RIO AVE PERDEM, CAXINAS VENCE
A equipa do Póvoa Futsal / Varzim não foi feliz na
deslocação ao reduto do Arsenal da Maia, acabando por
averbar a primeira derrota
na fase de permanência na II
Divisão.
No Pavilhão do Formigueiro, mandaram os maiatos com uma vitória por 6x2
que deixa a equipa liderada
por Toni Maravalhas no 3º
lugar numa lista de 6 equipas, com os últimos dois a

descerem de divisão.
Pior está o Rio Ave, que
viajou até Faro para ser derrotado pelo Farense por 6x5.
Os vilacondenses estão no
último lugar com apenas 1
ponto e recebem na próxima jornada o Reguilas Tires,
que tinha empatado com os
poveiros na ronda anterior e
que nesta jornada venceu. J
á os poveiros recebem o
Farense, num jogo muito
importante para fugir aos úl-

timos lugares até porque na
segunda volta a maioria dos
jogos será fora de casa.
Entretanto, a jogar para a
subida à 1ª divisão, o Caxinas mantém a onda vitoriosa com 3 triunfos em outros
tantos jogos, ocupando o
segundo lugar da tabela, mas
com menos 2 jogos que o
Ferreira de Zêzere, adversário que já venceu. Nesta jornada, os caxineiros derrotaram a ADR Retaxos por 4x1.
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CNP É TETRA-CAMPEÃO NACIONAL DE PESCA

O Naval Povoense - Casa
Favais sagrou-se tetra-campeão nacional de clubes de
pesca desportiva em barco
fundeado. A equipa poveira
venceu a competição pelo
quarto ano consecutivo e
garantiu o acesso direto ao
Campeonato do Mundo que
vai decorrer em Montenegro. O feito histórico foi alcançado após o sucesso global obtido nas três mãos da
competição. A festa e consagração fez-se em Peniche
após dois dias plenos de êxi-

PÓLO ENCAMINHADO

tos. Sílvio Santos, experiente
capitão da equipa, não es-

condeu o orgulho, a emoção
e a satisfação pela conquista.

O Naval Povoense derrotou o Sporting por 12x11
em partida da 12ª jornada da
1ª divisão nacional de pólo
aquático. Na habitual casa
emprestada na Senhora da
Hora, os poveiros somaram
um importante triunfo num
duelo emotivo até ao final,
destacando-se a decisiva intervenção do guarda-redes
Angel Saucedo a segurar a
margem mínima nos instantes finais. Realce ainda

para a prestação do jovem
João Moreira que, para além
de três golos marcados, foi
um dos melhores defesas da
equipa. O clube está agora
mais próximo de atingir o
primeiro objetivo da época,
que é ficar nos 4 primeiros
classificados da primeira
fase. O treinador Javier Cáceres vai agora preparar a
equipa para as duas últimas
rondas, primeiro frente ao
líder Vitória Sport Clube e
depois frente ao ‘lanterna
vermelha’ FOCA.

PÓVOA ANDEBOL REFORÇA SONHO ANTIGO
O Póvoa Andebol festejou o 19º aniversário com
uma tertúlia na sede social
em que voltou a ser reforçada a vontade de concretizar um sonho antigo. A
construção de uma academia com centro de alto
rendimento e um novo pavilhão é a grande ambição
da direção presidida por
Oliveira Pereira, que espera anunciar esse avanço no
espaço de um ano.
A autarquia será um parceiro fundamental nesse
projeto e o vice-presidente
Luís Diamantino reiterou
o apoio que venha a ser necessário para um clube que
tem crescido muito nos
últimos tempos. O Póvoa
Andebol assinalou o 19º
aniversário de forma mais
simples que o habitual e
apenas na presença de alguns convidados e entidades.
O momento serviu também para a apresentação
dos novos padrinhos do
clube: Maria do Céu Ca-

nastra (Grupo Grande Colégio), Fernando Gonçalves
(Grupo CCR) e Paulo Nunes
(Grupo Bodegão). Os três
evidenciaram notória satisfação e orgulho pela nomeação.
EQUIPA B DERROTADA
Na Póvoa, mandaram os
fafenses, derrotando a equipa do Póvoa Andebol B por
conclusivos 27-37 em mais

uma jornada do segundo
escalão. Uma exibição menos conseguida dos jovens
poveiros, que se ressentiram
de algumas baixas. Acabou
por ser um jogo de sentido
único, a espaços contrariado pela irreverência da juventude, mas sempre com
os experientes andebolistas
fafenses a controlarem a
marcha do marcador. Uma
derrota que em nada menoriza o excelente campeonato

dos comandados de Pedro
Santos, ele próprio uma baixa para o jogo devido a uma
situação familiar de Covid.
Jorge Carvalho e o habitual
adjunto Fábio Santos foram
os treinadores de serviço de
uma equipa que não pôde
contar com o habitual pivot
devido a castigo.
Já a equipa sub-20, composta pela grande maioria
destes atletas, venceu o Ginásio de Santo Tirso por

36x35. Muitos golos a ilustrar o poderio dos ataques
contra a falta de assertividade nos modelos defensivos.
A equipa principal, já regressou aos treinos, embora condicionada por algumas ausências, sendo certo
que para o lateral direito
Rafael Andrade a época
chegou ao fim, estando o
atleta a aguardar intervenção cirúrgica ao menisco.
Pub
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ELEIÇÕES NO CDP A 10 DE FEVEREIRO

Já estão marcadas as eleições para os órgãos sociais
do Clube Desportivo da
Póvoa. O vice-presidente
da Assembleia Geral, Rui
Coelho, marcou o ato para
o próximo dia 10 de fevereiro, devendo as lista ser
entregues até uma semana
antes.
O sufrágio vai decorrer
entre as 18h e as 21h, no
Museu do CDP, sendo ad-

mitidos a votar todos os associados com quotas pagas
até 31 de dezembro. A tomada de posse vai decorrer
nessa mesma noite no final
de uma reunião magna que
inclui a votação do Relatório
de Contas de 2021.

Do rumor à certeza, ainda não é possível afirmar
que o capitão da equipa de
basquetebol, Sérgio Duarte, encabeçará uma lista alternativa à presidência de
Caldeira Figueiredo. No entanto, apontam claramente
nesse sentido as últimas declarações do basquetebolista
em final de carreira e médico de profissão.
No final do jogo com a

SÉRGIO DUARTE
PODE SUCEDER A
CALDEIRA FIGUEIREDO

Académica, questionado
sobre uma possível candidatura, o próprio referiu
no direto da Rádio Onda
Viva que “pelo CDP até
sou capaz de varrer o chão.
Amo este clube que me
formou enquanto atleta e
homem. Estou disponível
para ajudar a encontrar as
soluções que viabilizem
melhores condições a toda
esta família desportiva.”

BASQUETEBOL EM MARÉ ALTA NO ESCALÃO PRINCIPAL
A equipa sénior masculina de basquetebol do
CDP ultrapassou mais um
obstáculo numa luta pela
continuidade na Liga Profissional. A formação mais
portuguesa da prova recebeu, numa atmosfera digna
dos grandes, a Académica.
Um jogo importante para
as ambições de ambas e que
acabou favorável aos poveiros por 75-69. Com Jorge
Rodrigues a destoar nos
dois cinco iniciais como
o único basquetebolista
português, a equipa poveira foi ganhando alguma
vantagem que chegou ao
intervalo em 11 pontos. Já
na segunda metade, a reação dos academistas levou
o jogo ao limite da emotividade, com a incerteza
do vencedor a durar até
ao derradeiro minuto. A
vitória pertenceu mereci-

os nossos adeptos, que provaram perceber e entender
o jogo, estando em sintonia
com a equipa nos momentos
em que o seu apoio faz toda
a diferença.”
COVID AFETA
HÓQUEI

damente aos pupilos de José
Ricardo. O técnico poveiro
demonstrou ter a lição bem
estudada, preparando as
suas tropas para um embate onde a vitória valia muito
mais que os 2 pontos.
Depois de mais uma transmissão da Rádio Onda Viva,
que levou a todo mundo o
relato do jogo, o professor
realçou que “este jogo e a vitória eram muito importan-

tes para nós. Ao contrário
do que pretendíamos, nunca
fomos capazes de deslocar
verdadeiramente da Académica, permitindo que o nosso adversário se mantivesse
em números recuperáveis.
Mas tudo isto faz parte do
desenvolvimento dos nossos
jovens e acabamos por conseguir vencer e afastar-nos
de um adversário direto.
Uma palavra especial para

Um surto de casos positivos de Covid-19 no plantel
sénior de hóquei em patins
do CDP levou ao adiamento
do jogo da Taça de Portugal
contra a Escola Livre de Oliveira de Azeméis.
Felizmente, outras equipas
puderam competir, como foi
o caso dos sub-23. Um confronto com o Riba d’ Ave,
jogado a meio da semana e
com os poveiros a vencerem
por 6x2. Sendo esta uma
equipa para rodar hoquistas
que podem integrar a equipa
principal, este jogo revelou

ao técnico Ruben Fangueiro bons apontamentos.
Gonçalo Silva esteve de
pontaria afinada ao marcar
um hat-trick, mas foi Francisco Costa quem mais se
destacou. Versátil, rápido e
criativo, foi importante nas
assistências e nas recuperações nas transições.
Numa altura em que o
hóquei passa por uma crise
de confiança, e de alguma
desconfiança dos admiradores e amantes da modalidade, face a uma enxurrada de maus exemplos,
oxalá estes jovens consigam reconduzir o hóquei
à modalidade que sempre
orgulhou os portugueses.

COMITIVA DO CKA CONQUISTA 10 PÓDIOS
O XXVII Open de Vila
das Aves terminou com a
conquista de 10 pódios para
a comitiva do CKA Póvoa de
Varzim.
Destaque para as vitórias
alcançadas por Pedro Dias
(iniciado -30 kg), Eva Flores (cadete +54 kg), Luciano
Novo (cadete -57 kg), Guilherme Lopes (júnior +76
kg) e João Ribeiro (sénior).
Foram vice-campeões: João
Vinhal (iniciado -40 kg)

e Rodrigo Morim (júnior
+76kg). No terceiro posto
concluíram: Lucas Oliveira
(iniciado-30kg), Dinis Morim (juvenil +55 kg) e João
Silva (Kata trissomia 21).
Finalmente, Gonçalo Alves
(juvenil -52 kg) foi quinto
classificado.
O treinador Vítor Poças
parabenizou os atletas pelos
feitos e agradeceu “a todos
que ajudam está equipa a
crescer”.
Pub
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‘VERDINHOS’ NO TOPO DA PISTA COBERTA NACIONAL
O Atlético da Póvoa esteve em destaque no Apuramento para o Nacional
de Clubes em pista coberta. Numa competição que
envolveu 45 equipas masculinas e 32 equipas femininas, os poveiros conseguiram apurar-se para a I
Divisão Nacional com a ala
masculina e para a II Divisão com o setor feminino.
A competição decorreu
em Braga no passado fim
de semana.
Os rapazes lograram o
oitavo lugar da geral e as
raparigas conseguiram a
11ª posição. O clube fez
alinhar vários atletas experientes, mas orgulha-se
também de ter apresentado 4 Juvenis, 1 Júnior e 4
Sub-23 da sua formação.
A final está marcada para
os dias 19 e 20 de fevereiro
em Pombal.
Refira-se também que
o Desportivo da Póvoa foi
37º classificado em mascu-

linos e o Navais teve dupla
participação: 43º lugar nos
homens e 32ª posição nas
senhoras.
OUTROS SUCESSOS
Anteriormente, o Atlético
da Póvoa estivera envolvido

em mais frentes desportivas. No Nacional de Provas
Combinadas de pista coberta, em Braga, a juvenil Rafaela Santos participou no pentatlo e subiu ao 3º lugar do
pódio graças aos 2892 pontos somados nas 5 provas:
60m barreiras, salto em altu-

ra, lançamento do peso, salto em comprimento e 800m.
No corta mato regional e zonal, realizado em Felgueiras,
o destaque foi para a equipa
de Infantis masculinos que
se sagrou vice-campeã nortenha de corta mato curto.
No Campeonato Nacional

de Marcha em Estrada, que
decorreu em Porto de Mós,
Sandra Silva trouxe duas
medalhas (foi Campeã Nacional F45 nos 20km e foi
terceira classificada nos
35km), enquanto António
Pereira sagrou-se Campeão
Nacional M45 nos 20km.

REI PAULO ROSÁRIO E RAINHA SUSANA GODINHO
Mais de um milhar de
atletas, em concreto 1046, finalizaram a quarta edição da
Corrida dos Reis que decorreu no passado dia 15 na Póvoa de Varzim. Um número
de finalizadores que não superou os 1305 da edição passada, realizada há dois anos,
devido às limitações trazidas
pela pandemia da Covid-19,
mas mantém esta prova
como uma das poucas a nível nacional a ter acima do
milhar de atletas a terminar.
A corrida de 8 quilómetros foi acompanhada em direto pela Rádio Onda Viva,
que registou as emoções dos
vencedores mal cortaram a
meta.
O vencedor masculino foi
Paulo Rosário, do Sporting
de Braga, que completou o
percurso pelas ruas do centro da cidade em 23 minutos

e 56 segundos. Susana Godinho, do Feirense, foi a mulher mais rápida a chegar ao
fim em 27 minutos e 30 segundos. Ambos destacaram
a importância do primeiro
triunfo de 2022 e o grande
apoio sentido ao longo de
todo o percurso.
O melhor poveiro foi André Regufe, do Atlético, que

terminou na 10ª posição da
geral com 25 minutos e 32
segundos.
A corrida dos Reis teve
partida e chegada junto à
Árvore de Natal na Praça do
Almada, merecendo também realce a passagem pela
Rua da Junqueira e algumas
artérias dos bairros Norte,
Sul e Matriz.

Da parte da organização,
a cargo da Bikeservice, Manuel Zeferino não escondeu
a felicidade pelo sucesso de
evento, que teve o apoio da
autarquia, cujo vereador
com o pelouro do desporto,
Luís Diamantino, também
acompanhou de perto a
prestação de todos os participantes.
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DIVERSOS
EDIÇÃO Nº 176 DE 27/1/2022

Bodas de Ouro

Lorem Ipsum

9 de janeiro de 2022

Queremos
demonstrar
o
nosso
profundo
agradecimento, em especial aos nossos lhos, mas
também a todos os amigos e clientes que
proporcionaram
este
inesquecível
dia
de
comemoração, que traduz o signiicado de 50 anos
de uma vida partilhada e coroada com o brilho do
nosso amor.
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POSTOS DE VENDA JORNAL “NOTÍCIAS ONDA VIVA”
PÓVOA DE VARZIM
Casa Rabanadas
Rua Gomes de Amorim, 123
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 023 507

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Praça Luís de Camões
4490-441 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 245

Quiosque Palavras e Números

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

Papelaria Avenida
Av. Nossa Senhora das Neves,

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

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

TERROSO

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

AVER-O-MAR

58

4490-011 Aver-o-Mar
Tel: 252 618 977

ESTELA

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

VILA DO CONDE

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURA

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

BALAZAR

Rotunda das Fontainhas

Av. José António Sousa Ferreira

4570-011 Balazar
Tel: 252 950 638

ARGIVAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINDELO

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

ÁRVORE

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

ESPOSENDE

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
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RÁDIO
BITAITES

AFONSO OLIVEIRA E HUGO GONÇALVES NA GRANDE ENTREVISTA
Dois candidatos a deputados no ato eleitoral do
próximo domingo foram
os últimos convidados do
Grande Entrevista, programa de informação da
Rádio Onda Viva que é
emitido aos sábados à uma
e sete da tarde e ao domingo ao meio-dia. Afonso

Oliveira, do PSD, e Hugo
Carvalho Gonçalves, do PS,
foram escolhas da direção
para as entrevistas que foram conduzidas por Ângelo
Teixeira Marques. As duas
edições podem ser escutadas a qualquer momento na
secção Podcast na página da
rádio na Internet.

MANUEL ZEFERINO E SÍLVIO SANTOS NA ONDA DESPORTIVA
Mais duas figuras do
desporto local estiveram
em evidência na Onda
Desportiva, programa da
Rádio Onda Viva que é
emitido à sexta-feira depois das 22h. Manuel Zeferino, organizador da
Corrida dos Reis, e Sílvio

Santos, capitão da equipa de
pesca desportiva do Naval
Poveonse, foram entrevistados por João Ricardo Reina e André Veloso. As duas
edições podem ser ouvidas a
qualquer instante na secção
Podcast (Em Foco) na página da rádio na Internet.

Pub
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OS DISCÍPULOS DO TIRIRICA
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

No último artigo alertei
para vergonhosa situação
que estava a ser cozinhada, pela classe política e os
seus obradores de serviço,
relativa à possibilidade de
ser criada uma norma de
excepção, para os confinados e infectados poderem
votar no dia 30 de Janeiro
2022. Claro que, como também referi, o que está por
trás desta decisão não é a
bondade da classe política,
mas tão só o seu respectivo
financiamento. E é tão clari-

nho que não se viu, partido
algum, criticar esse cozinhado, antes pelo contrário,
todos a apoiaram. Atitude
semelhante a esta, por parte dos partidos políticos, só
aquando da aprovação do
Orçamento da Assembleia
da República, em que a unanimidade é geral, pois estão
a votar os seus orçamentos!!!
Desde já esclareço que nada
tenho contra o facto de os
confinados e infectados votarem, o que me indigna é a
incoerência desta garotada
e o facto de tentarem fazer
de nós parvos. Ora vejamos:
eu tive amigos infectados e
confinados, a quem não foi
atribuído horário específico
para se deslocarem a fim de
alimentar animais e, outros,
que foram proibidos de se
deslocarem para regarem as
hortas, não se desse o caso
de a água ficar contaminada e contaminar as berças!!!
Mas, agora, como lhes
interessa,
convenceram

o vírus a suspender a sua
contagiosidade, das 18H00
às 19H00 do dia 30 de Janeiro, para assim as pessoas
poderem votar. Confesso
que não consigo perceber,
mais, certamente, por ignorância minha, como irão
garantir, por exemplo, a
privacidade das pessoas.
E, para aqui chegarmos, a
narrativa oficial assentou na
teoria de que não se pode
privar as pessoas de votarem, uma vez que este é um
direito constitucionalmente
consagrado. Sem dúvida.
Todavia, convém lembrar
à classe política que a CRP
tem 296 artigos e nesses artigos há mais direitos constitucionalmente consagrados,
que não se importam de violar. Vejamos: Princípio da
Igualdade, direito à integridade pessoal, direito ao bom
nome e reputação, direito à
imagem, à palavra, à reserva
da intimidade da vida privada e familiar, entre outros,

que também são direitos
constitucionalmente consagrados, mas que vemos violados, sistematicamente, sem
que a classe política ou a autoridades judiciais revelem
uma grande preocupação.
Esta narrativa não ficaria
completa sem a entrada em
cena da Directora Geral da
Saúde, Graça Freitas. Para
esta sumidade, a solução,
de as pessoas poderem sair
de casa para votar, “vai minimizar o risco de contágio”.
Tal tese deve encontrar fundamento na perigosidade
de, em casa, se contagiarem as teias de aranha ou
os grãos de pó!!! E, num
acto de lucidez extrema,
explica que a votação de cidadãos isolados decorrerá
nos “mesmos espaços, mas
em horário diferente” e que
não será preciso apresentar
nenhuma
documentação
para atestar a condição de
saúde. Também era só o que
faltava… noutros tempos,

noutro país isso aconteceu…
Se esta narrativa podia
acabar sem uma pitada de
comédia? Poder podia, mas
não era a mesma coisa. Vejamos então a lucidez desta
rapaziada: no dia 30 de Janeiro que estiver confinado/
infectado, em casa, poderá
sair para votar. Mas quem
no dia 23 de Janeiro estava
em confinamento obrigatório não beneficiou dessa
excepção e, como tal, não
foi autorizado a votar antecipadamente (o tal direito
constitucionalmente consagrado). Eu que não percebo
nada disto, julgo que na nossa CRP está consagrado o direito à igualdade e o direito à
protecção legal contra quaisquer formas de discriminação. Talvez seja altura de se
editar uma CRP para totós e
oferecer um exemplar a cada
um dos nossos políticos.
Vota
nestes
Tiriricas, pior do que estás,
certamente que ficas!!!.

O TEMA
DANIEL SÁ FERREIRA

1. Para além dos pequenos
casos de campanha que vão
surgindo no dia-a-dia das
últimas semanas antes das
eleições e do aproveitamento do desgaste provocado
por 6 anos de governação,
o principal argumento da
direita política para a necessidade premente de tirar
António Costa e o Partido
Socialista do Governo da
República é o seguinte: “Nos
últimos 20 anos, Portugal
foi governado pelo Partido
Socialista durante 14. Nesse
período, vários países que
entraram na União Euro-

peia depois de Portugal ultrapassaram-nos na riqueza
produzida por habitante.
Isto tem como consequência
o empobrecimento relativo
da nossa população, o baixo
salário médio, a emigração
dos jovens, particularmente dos mais qualificados.
Como causas, o peso do
Estado na economia, o desequilíbrio crónico nas contas
públicas, a tributação muito
elevada dos rendimentos individuais e particularmente das empresas, e a maior
preocupação do poder político em distribuir rendimentos do que em adoptar políticas que estimulem o tecido
empresarial, principalmente
o mais vocacionado para a
exportação de bens transacionáveis.” Esta discussão
faz todo o sentido e muito
ganharíamos em tê-la como
ponto central do debate
político, e não uma ou outra frase feliz ou infeliz que
qualquer um dos candidatos
venha a proferir durante a
campanha.

2. O problema da argumentação utilizada pelos
que atribuem ao governo
todas as culpas por esse
empobrecimento
relativo
face aos países que entraram na UE em 2004, é que
não contextualiza nem situa
devidamente esse aparente
empobrecimento relativo, e
propõe como soluções para
ele políticas que, a serem
adoptadas, nada indica que
o resolveriam, condicionando sim a capacidade de o Estado dar alguma dignidade
e qualidade de vida àqueles
que vão sendo deixados para
trás pela sociedade hipercompetitiva e cada vez mais
desapiedada em que vivemos. Como descreveu bem
recentemente Ricardo Paes
Mamede: entre 2000 e 2021
Portugal foi ultrapassado
por 6 países que entraram na
UE depois de nós- Chipre,
Malta, República Checa, Estónia, Eslovénia e Lituânia.
Dois desses países são ilhas
Mediterrânicas com algumas centenas de milhares de

habitantes, tornando difícil
qualquer comparação séria
com um país com a dimensão de Portugal. Em relação
aos quatro países da Europa
Central e de Leste, é importante realçar que mais do
que a fiscalidade, ou o peso
do Estado na economia, o
que melhor explica o maior
crescimento económico é
a qualificação da mão-de-obra e dos empresários
(em percentagem, há duas
vezes mais trabalhadores
desses países que completaram o ensino secundário) e
a proximidade geográfica,
cultural e económica às economias mais desenvolvidas
da Europa (em particular, a
alemã). Paes Mamede realça
ainda a perda de população
dos países bálticos, que são
apontados como exemplos
pela IL, pelo CDS, ou pelo
PSD. Estes esquecem, convenientemente, que nestes
países os jovens também
votam com os pés, abandonando sociedades em que o
crescimento da economia

depende da acumulação de
fortunas e em nada contribui para o bem geral.
3. Não, não estará tudo
bem. Mas os exemplos que
temos em Portugal da direita no poder parecem indicar
que tudo poderia ficar muito
pior. Se os nossos governantes acreditarem que a nossa
economia não é mais dinâmica porque os portugueses
são piegas ou não querem
trabalhar. Se os nossos governantes acreditarem que a
solução para o país é manter
o salário mínimo na miséria,
cortar salários e pensões,
acabar com feriados, ou
mandar os jovens emigrar.
Ou pensarem que reduzir
impostos para todas as empresas e para quem tem um
nível de rendimento muito
superior à média nacional
resolveria todos os nossos
problemas. Se assim fosse,
os países com os maiores
índices de desenvolvimento
humano do mundo teriam
atingido a sua prosperidade
assim. Sabemos que não.
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OPINIÃO

PORQUE PREFIRO RUI RIO
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

No próximo domingo, somos chamados a eleger os
deputados à Assembleia da
República: é nisto que consistem as denominadas eleições legislativas. Da relação
de forças políticas que aí se
estabelecer é que resultará
a formação do próximo governo, desde logo através da
indigitação do primeiro-ministro pelo partido (ou conjunto de partidos) que reunir
uma maioria de deputados.
Parece estar a desenhar-se
uma mudança de ciclo político, cuja construção teve
início no plano “suicidário“
de António Costa. Veja-se:
rompeu (e promete não reatar) o acordo de incidência
parlamentar à esquerda (a
conhecida
“geringonça”);
nunca quis nada com a esconjurada “direita” (mesmo
esta direita “doce” de Rui
Rio, patrioticamente disposta a apoiar o governo se este
quisesse, de facto, “reformar”
a administração. Isolado à
esquerda e à direita, a Costa
restou o apelo (dramático) à
(utópica) “maioria absoluta” – objetivo que assumiu
e, entretanto, também já
deixou cair, esperando apenas obter uma vitória que,
tenha a dimensão que tiver,
será insuficiente para uma
solução estável de governo.
É perante este cenário que
o povo português (efetivamente desejoso de uma estabilidade que se não feche
sobre si mesma, mas que
seja a base ou o pressuposto
político para a implementação segura de um projeto
sólido de desenvolvimento do país) começa a olhar
para a alternativa e a preferi-la. Sobretudo a partir do
momento em que (e nisto
a campanha em curso tem
sido muito útil, porque mui-

to esclarecedora) percebeu
que, do outro lado, há não
só uma alternância como
uma alternativa: dois perfis
humanos diferentes, dois
projetos políticos distintos.
Em Costa transparece,
cada dia de modo mais claro, uma sensação de esgotamento: aquele modelo,
de uma gestão meramente
distributiva (às clientelas da
“geringonça”), já não tem
mais para dar – daí o chumbo do orçamento para este
ano (que é, curiosamente,
o mesmo que Costa diz ter
para apresentar…). Aquele
modelo, mais virado para o
passado que para o futuro
(por isso “reverteu” as reformas impostas pela “troika”),
é a principal das razões por
que o nosso país, crescendo
mais que a média dos países
da União Europeia (pudera:
estão num patamar superior…), cresce significativamente menos que aqueles
que (como nós) foram intervencionados pela “troika”
(a Irlanda e a Grécia – até a
Grécia, que tanto desdenhámos), e cresce igualmente
menos que os países do leste europeu, que aderiram à
União Europeia depois de
nós, que receberam muito
menos ajuda do que nós, e
que, apesar de tudo, já nos
ultrapassaram em termos de
desenvolvimento e de riqueza disponível. Costa, incapaz
de enfrentar esta verdade desagradável, respondeu que “a
história explica isso”. Pois explica: explica agora, como já
explicou noutros momentos
ao longo das últimas duas
décadas, que foram de muito
escasso crescimento económico, sempre pela mão dos
mesmos – que não aprendem e reincidem no modelo.
Urge, pois, mudar. E,

como disse, raramente dispusemos (enquanto país) de
um cenário alternativo tão
claro como o de agora: ao
invés de Costa, Rio (a única
alternativa capaz de corporizar a mudança) é claro e é
coerente, quer no programa
político que propõe para
reformar a administração
e pôr o país a crescer a um
ritmo claramente superior
(única forma de garantir, por
exemplo, a sustentabilidade e
a melhoria de setores nevrálgicos do estado social, como
são as pensões de reforma
e o SNS), quer no modo de
o operacionalizar em termos organizacionais (ou
seja, na política de alianças).
Costa, em desespero, acena com o “papão” do retrocesso, como se Rio fosse o “diabo” que se propõe
retirar as “conquistas” da
“geringonça”. Num país em
que o rendimento de boa
parte da população está direta ou indiretamente, dependente do Estado, Costa
procura instalar o medo.
O mesmo Costa que, nos
últimos anos, ignorou a classe média, cujos salários pouco excedem o mínimo – ou
seja, nivelou por baixo – vem
agora prometer aumentos a
todos e melhorias em tudo,

desguarnecendo no entanto
as políticas que, favorecendo
o investimento, suportam
toda a estrutura do Estado e a coesão da sociedade.
Rio sabe (e diz, sem rodeios) que o caminho é outro
– e não sendo, no imediato,
tão sedutor, é o único que garante futuro e prosperidade.
Entre passado e futuro, eu voto futuro.
Em tempo: estava este
texto escrito (segunda-feira,
24 de janeiro, à tarde) – e
eis que, à noite, vendo nas
televisões as reportagens da
campanha eleitoral desse
dia, sou surpreendido com
esta fenomenal “cambalhota” de Costa: afinal, o homem que até ontem não dialogava com nenhum partido
(pedindo, por isso, a maioria
absoluta – única hipótese de
continuar a chefiar o governo), vem agora declarar-se
aberto a todos… Ao que leva
o desespero! Ao que o obrigam os estrategas partidários, com o medo, crescente,
de que o PS perca o poder!
Para cata-vento há uma
função mais útil: produzir energia renovável – e
não dirigir um país que
precisa de rumo firme,
contra ventos e marés.
P.R.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

ANEDOTAS
Certo dia um político, em plena campanha
eleitoral deslocou-se ao Alentejo.
O homem falava e ninguém batia palmas, então
passou a fazer promessas e mesmo assim… nada,
ninguém se manifestava.
Já desesperado tentou a última promessa que no
Alentejo não devia falhar… o homem disse em
plenos pulmões:
- E eu… prometo… que… se for eleito… aqui no
Alentejo… os Alentejanos… só trabalham 1 dia
por ano…
Mesmo assim ninguém se mexeu, apenas se ouviu
uma voz lá no fundo:
- ATÃO E AS FÉRIAS PAH… NÃO HÁ?

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

Numa cidade do interior havia uma figueira
carregada dentro do cemitério.
Dois amigos decidiram entrar lá à noite (quando
não havia vigilância) e levar todos os figos.
Eles saltaram o muro, subiram a árvore com as
mochilas penduradas no ombro e começaram a
distribuir o prémio:
- Um para mim, um para ti. Um para mim, um
para ti.
- Meu, deixaste cair dois para o lado de fora do
muro!
- Não faz mal, depois de nós terminarmos aqui
vamos buscar os outros dois.
- Então está bem, mais um para mim, um para
ti.
Um bebado, passando do lado de fora do
cemitério, ouviu esse negócio de “um para mim
e um para ti” e saiu correndo para a esquadra.
Chegando lá, contou para o polícia:
- Guarda, vem comigo! Deus e o Diabo estão no
cemitério dividindo as almas dos mortos!
- Ah, cala a boca bêbado, vai dormir!
- Juro que é verdade! Vem comigo!
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto
do muro e começaram a ouvir:
- Um para mim, um para ti.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do Apocalipse! Eles estão
dividindo as almas dos mortos! O que será que
vem depois?
- Um para mim, um para ti. Pronto, acabamos
aqui. E agora?
- Agora nós vamos lá fora e levar os dois que
estão do outro lado do muro.
- Cooooorrrreeeee… Poooooorrrrrra! - grita o
polícia para o bebado.
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LAZER
ANEDOTAS
Num autocarro de 2 andares iam as morenas em baixo e as loiras em cima.
As morenas iam na maior festa enquanto das loiras não se ouvia um pio.
Então diz uma morena para a outra:
- Olha lá! Vai lá ver o que é que se passa com as loiras!
Ela subiu ao primeiro andar e viu as loiras todas agarradas umas às outras
a tremer, então ela pergunta a uma loira:
- Olha lá, o que é que se passa, porque é que estão tão caladas?
- Pois! Vocês têm condutor, nós não!
Uma morena, uma ruiva e uma loira escapam a um incêndio fugindo para
o telhado do prédio.
Os bombeiros estão na rua, 10 andares abaixo, com um grande pano para
que elas saltem.
Os bombeiros gritam à morena:
- Salte! Salte! É a sua única hipótese de sobreviver!
A morena salta e… OOOOLLLÉÉ! Os bombeiros puxam o pano no último
instante e… a morena esborracha-se como um tomate.
- Força! Salte! Tem que saltar! - dizem os bombeiros à ruiva.
- Oh não! Vocês vão me fazer a mesma coisa! - responde a ruiva.
- Não! Nós só não gostamos é de morenas! De ruivas gostamos!
- OK - diz a ruiva, ao mesmo tempo que salta.
OOOOOOOOOOOLÉ! Os bombeiros desviam o pano e a ruiva espeta-se
no chão, mesmo ao lado da morena.
Finalmente, a loira chega-se à beira do telhado. Mais uma vez, os
bombeiros gritam:
- Salte! Tem que saltar!
- Nem pensem! Vocês vão tirar o pano de baixo quando eu saltar! - grita a
loira.
- Não! De maneira nenhuma! Tem que saltar! Nós não vamos tirar o pano!
- Olhem - diz a loira - nada do que possam dizer me vai convencer que não
vão tirar o pano! Por isso, o que eu quero que façam é que pousem o pano
e afastem-se todos dele…
Uma loira quer vender um carro, porque está com muitas dificuldades
financeiras, mas o conta-quilómetros indicava 200 mil km.
Então foi pedir ajuda a uma amiga e ela disse que o marido era
mecânico, e podia pôr o conta-quilómetros a indicar 50 mil km em vez
de 200 mil km.
Na semana seguinte, a amiga perguntou-lhe:
- Então, já vendeste o carro?
- Mas tu estás doida? Agora que só tem 50 mil km, fico com ele!
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AUTARCAS DA PÓVOA DE VARZIM, FAMALICÃO E
BARCELOS UNIDOS PELO NÓ DA A7 EM BALASAR
Os presidentes das câmaras municipais da Póvoa de
Varzim, Vila Nova de Famalicão e Barcelos juntaram-se ontem para reclamar
a construção de um nó de
acesso à autoestrada A7 em
Balasar/Fradelos.
Aires Pereira, Mário Passos e Mário Constantino,
três autarcas do PSD, estão
unidos nesta causa e expressaram o desejo que o próximo Governo resolva de vez
esta carência. O impasse no
avanço da obra estará relacionado com a “falta de
um mero ato administrativo
por parte do Estado e da Infraestruturas de Portugal”.
O encontro sucedeu nos
terrenos para onde está prevista construção do nó de
acesso à autoestrada, com
ligação à EN 206, que é um
importante eixo de ligação
dos concelhos de Barcelos,

Famalicão e Póvoa de Varzim. O projeto foi já elaborado pela Ascendi, empresa
concessionária da via e que
assume o custo integral do
nó, enquanto aos três municípios abrangidos caberá
a realização das ligações à
rede viária local. Para haver

luz verde é preciso que a Infraestruturas de Portugal e o
Governo aceitem a alteração
ao contrato de exploração da
autoestrada, de forma a permitir a inclusão de um novo
nó de acesso.
Este é há muitos anos reivindicado
naquela zona

com forte implantação
industrial e dinamização
agrícola, a par do reconhecido potencial económico
e também turístico, sobretudo religioso, por força
do construção do futuro
Santuário de Alexandrina
de Balasar.

Começa “Holograma”,
projeto cultural da Casa
da Música
Vários espetáculos, até
dia 30, no Cine-Teatro
Garrett e Diana-Bar
“Licorice Pizza”, Cinema
às Quintas
Teatro Municipal de Vila
do Conde, às 21h30

28 janeiro, sexta
Banda ‘cruzaMente’ em
concerto, às 21h30,
no Auditório Municipal
de Vila do Conde

29 janeiro, sábado
“Camisola Poveira –
Evolução Histórica e
Experimentação Prática”
workshop no Centro
Interpretativo e
de Formação, às 15h

ENERGIA DAS ONDAS AVANÇA EM AGUÇADOURA
Os últimos dias ficam
marcados pela realização de
vários trabalhos marítimos
tendo em vista a instalação
do Parque de Energia das
Ondas HiWAVE-5, situado
a 6 km de Aguçadoura.
A intervenção está a ser
executada a bordo de um
gigante navio de abastecimento offshore, o Maersk
Achiever, bem visível desde
a costa e que tem a cargo o
transporte e instalação do
sistema de ancoragem e diversas boias de sinalização,
navegação e monitorização
do equipamento criado pela
CorPower Ocean Portugal.
A operação está a ser
coordenada a partir do Porto Comercial de Viana do
Castelo, onde a empresa exploradora está instalada.
A transferência da energia
gerada pelos conversores de

27 janeiro, quinta

“Meu Querido Monstro”,
cinema infantil,
às 16h30, no Teatro
Municipal de V. Conde
Grande Concerto
de Ano Novo,
pela Orquestra da
Costa Atlântica
Teatro Municipal de
Vila do Conde, 21h30

2 fevereiro, quarta
Festas em honra de
Nossa Senhora das
Candeias (Terroso)
Missa solene às 10h e
Procissão às 15h

5 fevereiro, sábado
Começa XII Meeting
Internacional da Póvoa
Piscina da Varzim Lazer
(até domingo)

energia das ondas requer a
instalação de um cabo submarino elétrico de 6 quiló-

metros, assente no leito do
mar, com aterragem numa
zona envolvente à subes-

tação existente na Praia da
Barranha, junto ao campo de
futebol de Aguçadoura.

“Todos Somos Camões”,
temporada teatral
do Varazim
Cine-Teatro Garrett,
às 21h30

