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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

HORTÍCOLAS DA PÓVOA DE VARZIM
EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO IGP
Já foi feita a entrega formal do pedido de reconhecimento das denominações
da Cebola, da Couve Penca
e do Tomate Coração de
Boi da Póvoa como Indicações Geográficas Protegidas (IGP). Esta certificação
visa conferir aos produtos
autenticidade da região.
A sessão ocorreu ao final
da tarde da passada quinta-feira, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho,
que encheu com dezenas
de pessoas ligadas ao setor
hortícola: produtores, armazenistas, comerciantes
e fornecedores. No evento
marcaram presença também a Diretora Regional
da Agricultura e Pescas
do Norte, Carla Alves, o
presidente da Horpozim,
Manuel António Silva, e o
presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira.
Carla Alves afirmou que
estes são “os primeiros produtos hortícolas a serem
recomendados para IGP
no nosso País”, servindo
de proteção e valorização
à qualidade do produto,
uma vez que os consumidores “preferem produtos
de qualidade associada à
origem”, evitando a usurpação destes. Carla Alves
lembrou que o processo
de certificação é complexo

e demorado, tendo lançado o desafio ao presidente
da Horpozim para que não
deixe esta qualidade desvanecer. A mesma acredita que
a resposta a esta certificação,
após a análise do caderno de
especificações, poderá chegar até dezembro de 2022.
Manuel António Silva,
defendeu a valorização dos
produtos hortícolas e pretende que esta especificação
atraia novas gerações com
o objetivo de “rejuvenescer o tecido empresarial
hortícola”. Os três produtos apresentados, segundo
o presidente da Horpozim,
servem de bandeira para
futuros pedidos. No entanto, o Presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim revelou também que a Batata da
Areia da Póvoa pode ser um
possível próximo candidato
a esta certificação, uma vez
que é cada vez mais produzida localmente. Ambos foram unânimes em defender
a importância de “estimular
a atividade agrícola para que
as novas gerações sintam orgulho em abraçar esta profissão, no presente e no futuro”.
Esta sessão serviu também
para o lançamento do projeto “A Póvoa Marca” que visa
o reconhecimento de produtos originários da Póvoa de
Varzim. O logótipo é formado por um conjunto de siglas

e destaca uma figura emblemática da cidade: o herói
Cego do Maio. Segundo Aires Pereira, este projeto do
Município traduz-se “numa
marca de qualidade” porque vai valorizar os produtos originários do concelho,
como a Camisola Poveira,
de modo a tornar o produto
autêntico e evitar imitações.
Outros possíveis produtos
para carregar este emblema
na embalagem poderão ser
as conservas produzidas na
Póvoa de Varzim.
Pub
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OBRAS NA EN 13 CONCLUÍDAS APÓS 9 MESES
Está concluída a intervenção em 11 quilómetros
da Estrada Nacional 13, incluindo o centro da cidade
da Póvoa de Varzim, num
investimento superior a
2,3 milhões de euros.
O final dos trabalhos foi
assinalado pela Infraestruturas de Portugal, que
justifica a “beneficiação
integral” da via pelo facto
de “registar elevados níveis
de tráfego”, uma vez que é
um “percurso alternativo
à A28”, a auto-estrada que
liga o Porto ao Alto Minho.
A empresa estatal explica que os trabalhos, que
começaram a 3 de maio do
ano passado, contemplaram a “reabilitação funcio-

“melhoria do sistema de drenagem da via” e, finalmente,
a execução de trabalhos de
integração paisagística.
“A concretização deste investimento garante importantes benefícios ao nível da
segurança, conforto e mobilidade para os milhares de
utilizadores que diariamente
viajam na EN13”, refere a informação da Infraestruturas
de Portugal.

nal e reforço da capacidade
estrutural do pavimento,
assegurando melhores níveis de aderência e regula-

ridade”; “a reparação e [o]
reforço dos equipamentos
de sinalização vertical, horizontal e de segurança; a

OBRA DE 52,5 MIL
EUROS PARA
REABILITAR
PORTO DE PESCA
A Docapesca abriu um
concurso para a reabilitação
do sistema de defensas do

cais de descarga e de atracação do porto de pesca da
Póvoa de Varzim.
A empreitada representa
um investimento de 52 500
euros e tem como propósito instalar 30 novas defensas nos cais de descarga
de pescado e de estacionamento de grandes embarcações. Esta obra “pretende
repor as devidas condições de segurança para as
manobras de acostagem e
estacionamento das embarcações que demandam
o porto de pesca, devido
à sua antiguidade, condições agressivas em que estão inseridas e ao embate
constante dos navios que
ali aportam”.

MERCADO, LEICAR E ESCOLA DOS SERVIÇOS
CERTIFICADOS COM ‘CORAÇÃO VERDE’
3 instituições poveiras
foram reconhecidas com o
Certificado “Coração Verde” pela LIPOR e pelo Município. A Escola dos Serviços da Póvoa de Varzim,
a LEICAR – Associação
de Produtores de Leite e
Carne e o Mercado Municipal da Póvoa de Varzim
são os três contemplados.
A parceria de colaboração
entre as partes surgiu em
2018 com o objetivo principal de promover nestas
instituições a otimização
da gestão de resíduos e a
adoção crescente de modelos de gestão e de boas
práticas ambientais. Para
além da intervenção técnica associada à gestão
de resíduos, o trabalho de

sensibilização e formação
desenvolvido permitiu reforçar a participação ativa
das comunidades envolvidas e o desenvolvimento de
comportamentos ambientalmente sustentáveis.

NÚMEROS DA
MÁQUINA DE
RECICLAGEM
DO MERCADO
EM 2021
Já são conhecidos os resultados totais, de 2021, da máquina que recebe resíduos
recicláveis e que, em troca,
atribui aos utilizadores pontos que, acumulados, dão
acesso a vales de descontos.
A dona do equipamento que
pontifica no Mercado municipal da Póvoa de Varzim, a
Lipor- Sistema Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, refere que em 8213 utilizações
foram entregues 207 913
embalagens que, pesadas,
significaram 20 toneladas de
resíduos enviados para reciclagem.
A máquina está a funcionar desde 2018 e acolhe
pacotes de sumo ou de leite, garrafas - em plástico ou
vidro - de água, vinho ou
refrigerantes; embalagens de
iogurtes líquidos e latas de
refrigerantes. A Lipor realça
que o projeto “reciclar para
ganhar” é “uma inovação em
Portugal, já que é a única que
reúne vários materiais numa
mesma máquina, facilitando
todo o processo ao cidadão”.

AGENTES DA
POLÍCIA MUNICIPAL
PARTICIPAM EM
FORMAÇÃO SOBRE
BEM-ESTAR ANIMAL
Elementos da Polícia Municipal da Póvoa de Varzim
participaram numa ação
sobre bem-estar animal que
decorreu no Centro de Recolha Oficial de Animais de
Companhia. A iniciativa foi
promovida pelo Município
com o objetivo de habilitar
e melhorar a capacidade de
resposta dos agentes nesta
área de intervenção.
Orientada pela veterinária
municipal, esta formação
foi dirigida a nove polícias,
que assim aprofundaram o
entendimento sobre o comportamento animal, apurando técnicas de intervenção

em situação de animais
abandonados e errantes
e tornando mais célere a
identificação de animais
de companhia. A autarquia refere que a Polícia
Municipal
encontra-se
munida de equipamentos
que permitem a leitura dos
chips de identificação dos
animais de companhia e
meios de captura e transporte adequados, facilitando a capacidade de resposta neste âmbito.
A aposta na garantia do
bem-estar animal no concelho constitui um compromisso assumido pela
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim no seu Plano Estratégico 2020-2030,
enquadrado no eixo prioritário da Sustentabilidade
Ambiental.
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PLANO DE PORMENOR COM POUCAS ALTERAÇÕES
A proposta final da alteração do Plano de Pormenor
da zona E54 foi anteontem
apresentada na reunião de
Câmara da Póvoa de Varzim. A equipa projetista foi
dar a conhecer ao executivo
a conclusão do documento
na sequência dos contributos saídos da auscultação
pública que decorreu até
dezembro passado. A discussão e respetiva aprovação
foi já agendada para a próxima reunião. Recorde-se que
para o local, na zona norte
da cidade, estão agora previstas as remodelações do estádio do Varzim Sport Club
e das instalações do Clube
Desportivo da Póvoa (engloba um novo pavilhão) e a demolição da Praça de Touros
para dar lugar ao multiusos
‘Póvoa Arena’ (cujo avanço
ainda está dependente do
tribunal).
De acordo com Aires Pereira, apareceram sete propostas de contributo: “Algumas foram atendidas, sob o
ponto de vista de correções
e sugestões, mas outras não

podiam ser atendidas face às
opções que já foram tomadas. Foram aceites algumas
alterações ‘de pormenor’, de
cartografia. Algumas correções atendidas têm a ver
com a proposta do CDP
relativamente ao aumento
da área do novo pavilhão
gimnodesportivo, a possibilidade de construir uma
cave para estacionamento
subterrâneo e acertos de
património. Agora, não pudemos aceitar propostas
completamente disruptivas
daquilo que tem vindo a
ser trabalhado, como aquelas que não defendem a de-

molição da antiga Praça de
Touros ou que se construa
naquele sítio o Póvoa Arena.
Essas são propostas que não
podem ser aceites porque
são decisões já tomadas legitimamente pela Câmara e
Assembleia Municipal. Ou
seja, foi aceite tudo o que era
compatível com o vínhamos
a trabalhar. Só não pudemos
aceitar desejos como permitir a edificação de apartamentos e zonas comerciais
pois não fazem parte dos
compromissos relacionados
com a proposta de alteração”.
Recorde-se que uma das
participações foi feita pelo

Partido Socialista liderado
por João Trocado. O vereador frisou que “na prática
não muda nada o que estava previsto na proposta de
alteração, havendo apenas
alguns certos e flexibilização
na zona do CDP”, acrescentando que mantém “as reservas e interrogações” que
tinham sido apontadas no
estudo feito pelo PS e que visava “outro tipo de soluções”
que não foram atendidas.
OUTRAS DECISÕES
O ponto anterior dominou
a sessão, que englobou ainda
a aprovação de diversos pontos da ordem de trabalhos.
Um deles relacionado com
o Programa de Apoio à Renda, cujo regulamento municipal deverá entrar em vigor
no próximo mês e terá uma
verba anual de 100 mil euros para ajudar famílias com
baixos rendimentos e que
manifestam dificuldades no
pagamento do aluguer das
casas.
Também foi revelado que

dois novos topónimos vão
surgir na nova fase do Parque Industrial de Laundos.
Os novos arruamentos vão
reconhecer José Faria (antigo presidente da junta) e
Manuel Giesteira (benemérito) pelo desempenho de
ambos em prol da freguesia.
O protocolo anual com A
Beneficente recebeu também o aval por unanimidade, sendo a verba de 90 mil
euros destinada ao refeitório
social que fornece refeições e
alimentação a pessoas desfavorecidas.
O projeto Eduk’Arte, que
apoia a integração de alunos
do agrupamento Cego do
Maio, também recebeu um
novo apoio autárquico destinado ao aluguer de um espaço junto à escola-sede para o
desenvolvimento autónomo
do trabalho que operado na
comunidade.
Finalmente, foi aprovado
um voto de Louvor a Dom
Jorge Ortiga que se prepara
para deixar o cargo de Arcebispo de Braga no próximo
domingo.
Pub
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SAÚDE

BEBÉ POVEIRO COM COVID-19 INTERNADO NOS
CUIDADOS INTENSIVOS DO HOSPITAL SÃO JOÃO
Devido a um caso severo de COVID-19 foi
internado nos Cuidados
Intensivos do Hospital de
São João, no Porto, um
bebé com 13 meses que
originalmente recebeu assistência no Hospital da
Póvoa de Varzim.
A criança seguiu depois
para o Centro Materno
Infantil do Norte, onde
também esteve internada,
mas a gravidade do caso
levou a que fosse transferida para o HSJ, no passado sábado, por causa
de “alterações cardíacas”
e receber Oxigenação por
Membrana Extracorporal
(ECMO), uma ventilação
artificial.
Segundo a diretora clínica, Maria João Batista, o
menino poveiro “está estável e com evolução favorável”, evoluindo favoravelmente ao tratamento que
colocou, por via artificial,
o sangue a circular pelo
corpo.
Este é um caso raro de
miocardite que pode estar
associado à infeção com o
novo coronavírus. Apesar
de responder bem, o prognóstico do bebé“mantém-se reservado, dado ser
“um quadro grave, que
inspira cuidados”.

mento verifica-se que o concelho vilacondense aumentou de 8108 para 9142 casos
por cada 100 mil residentes
no mesmo período, isto é,
teve 7314 novos infetados
reais em 14 dias. Somando
as duas localidades verifica-se que foram confirmados
13044 infetados nas duas
últimas semanas, um acréscimo de 785 novos positivos.
ÚLTIMA QUINZENA
COM 13 MIL
INFETADOS NA
PÓVOA E EM V.CONDE
Ainda não começaram a
baixar os valores da incidência cumulativa a 14 dias de
novos casos de Covid-19 na
Póvoa de Varzim e em Vila
do Conde. Pelo contrário, os
números locais continuam
bastante elevados e tornaram a subir, superando novamente a média nacional.
O relatório de situação da
Direção Geral da Saúde da
passada sexta-feira apresenta os dados concelhios entre
20 de janeiro e 2 de fevereiro.
Desde o anterior boletim,
o município poveiro subiu
de 8217 para 9096 casos por
cada 100 mil habitantes, ou
seja, registou 5730 novos
infetados reais nessas duas
semanas. No mesmo docu-

CENTRO DE
TESTAGEM DA LAPA
CONTINUA
EM FEVEREIRO
O município da Póvoa de
Varzim decidiu prolongar
o funcionamento do Centro de Testagem, no Centro
Ocupacional da Lapa, até
ao final do próximo mês
de fevereiro. Esta decisão
foi tomada no seguimento
da publicação da Portaria
n.º 57/2022, que assegura o
prolongamento da vigência
do regime excecional e temporário de comparticipação
de testes. O Centro de Testagem à Covid-19 vai continuar a funcionar todos os
dias, entre as 9h e as 13h e as
14h e as 18h. O teste é realizado por método de colheita
de zaragatoa nasofaríngea,
com indicação do resultado
em apenas 15 minutos, me-

diante marcação prévia.
MUDANÇAS NOS
HORÁRIOS DO
CENTRO DE
TESTAGEM DA
SANTA CASA
Há alterações no horário
do Centro de Testagem COVID-19 da Santa Casa de
Vila do Conde. A autarquia
deu conta que o espaço situado na Rua Rainha Dona
Leonor passará a funcionar
somente da parte da manhã
aos domingos, das 9h30 às

13h. Nos restantes dias, o
Centro vai abrir às 9h30
em vez das 10h, mantendo-se em funcionamento
continuo até às 19h. Este
local de testagem gratuita à
COVID-19 está ao serviço
da população no âmbito de
um protocolo estabelecido
entre a Câmara Municipal
e a Misericórdia de Vila
do Conde. Através desse
protocolo foram criadas
as condições necessárias
reforçar a capacidade de
deteção de novos casos no
concelho vilacondense.
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FREGUESIAS

RAID DAS MASSEIRAS
ANIMA AGUÇADORA
E ARREDORES
Quase 1100 ciclistas concluíram com êxito a participação no Raid BTT das
Masseiras.
A prova decorreu no passado domingo de manhã e
percorreu várias freguesias
da Póvoa de Varzim da
zona litoral. Aguçadoura
foi este ano o palco da partida e da meta.

Os vencedores masculinos foram: Miguel Ribeiro,
do Centro Social Bonitos
de Amorim, na prova de 35
quilómetros e Filipe Ramos,
também do CSBAmorim, no
percurso de 50 quilómetros.
Nas mulheres, as mais rápidas foram Carla Vieira na
prova curta e a poveira Virgínia Miranda na prova longa.

FESTA DA SENHORA DAS CANDEIAS VOLTOU A TERROSO
Terroso voltou a ser palco, no passado dia 2, das
festas em honra de Nossa
Senhora das Candeias. A
procissão voltou às ruas
da freguesia para alegria
dos terrosenses que mais
uma vez mostraram a sua
devoção. A Banda Musical
da Póvoa de Varzim participou nas cerimónias que
começaram ainda de noite
com a procissão das velas,
tiveram uma missa solene

a meio da manhã e o ponto
alto à tarde. Os festejos são
organizados pela Confraria
de Nossa Senhora das Candeias cujos estatutos remontam ao século XVII. No ano
passado, devido à situação
pandémica, não ocorreu
qualquer realização no espaço público, mas desta vez
já foi possível cumprir a tradição.
(fotos: Paulo Vilar Sá Moreira e Pedro Santos).

PADRE DE AGUÇADOURA SEPULTADO NO BRASIL
A Igreja de Aguçadoura
foi palco de uma homenagem ao padre poveiro
Manuel Eugénio Amorim
Rosa, falecido no passado
dia 23 de janeiro no Brasil.

A iniciativa partiu da família
que promoveu a celebração
de uma missa de sétimo dia.
O cónego nasceu naquela
vila em 1939 e estudou no
seminário de Braga, mas a

ordenação aconteceu já do
outro lado do Atlântico para
onde emigrara a família.
O sacerdote esteve na Arquidiocese de S. Sebastião,
do Rio de Janeiro, a cidade

onde acabou por morrer e
foi sepultado. Refira-se que
Manuel Eugénio Amorim
Rosa era sobrinho de outro padre, Manuel Amorim
Torres, também já falecido.
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POLÍTICA

PSD MANTEVE TRADIÇÃO E FOI O MAIS VOTADO
NA PÓVOA DE VARZIM NAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS
O PSD foi o mais votado
na Póvoa de Varzim nas eleições legislativas realizadas
no passado dia 30, contrariando o cenário nacional
que levou ao triunfo por
maioria absoluta do socialista António Costa.
Como é tradicional, o Partido Social Democrata venceu em todas as uniões de
freguesia do concelho e totalizou 42,48%, ou seja 14369
votos. O PS voltou a ser a
segunda força política com
32,17% e 10882 votos. As
novidades no topo chegam
através do CHEGA, que surgiu na terceira posição com
6,72%, assim como se destacou a Iniciativa Liberal na
quarta posição com 5,02%.
O top-5 fechou com o BE e
os 3,61% obtidos. A abstenção fixou-se nos 43,95%.
O presidente da Câmara
da Póvoa de Varzim considerou que a vitória do PSD
no concelho – a única obtida
no distrito pelos sociais- democratas - é um reflexo da
“realidade história” do concelho. Aires Pereira sublinhou ainda não ter qualquer
receio de protagonizar o

último mandato autárquico
com um governo maioritário do PS e destacou que a
eleição do deputado Afonso
Oliveira foi também motivo
de satisfação.
Em Vila do Conde foi o
Partido Socialista o mais
votado com 43,09% dos votos contra 33,69% do PSD.
O CHEGA foi terceiro com
5,39%, a Iniciativa Liberal foi
a quarta com 4,86% à frente
do Bloco de Esquerda (4%).
A abstenção foi de 39,88%.
Nos restantes municípios
vizinhos, o PSD foi quem
recolheu mais votos em Esposende e em Barcelos, enquanto em Famalicão venceu o PS.
AFONSO OLIVEIRA
PROMETE HONRAR
COMPROMISSOS
APÓS SER
ELEITO DEPUTADO
A Póvoa de Varzim vai
ter um deputado eleito pelo
PSD na Assembleia da República. Afonso Oliveira vai
assumir funções na próxima
legislatura pois estava no
quinto lugar da lista de can-

didatos do círculo do Porto,
tendo os social-democratas
eleito 14 elementos.
O economista, de 57 anos,
afirmou-se preparado para
enfrentar o mandato com
“espírito de missão e vontade
de honrar os compromissos
estabelecidos com os poveiros e os portugueses”.
Durante a campanha, no
contacto com a população,

Afonso Oliveira prometeu
lutar por várias questões locais: a reabilitação do Centro Hospitalar, o desassoreamento do porto de pesca, a
construção do nó da A7 em
Balasar e a descentralização
de competências. Relativamente à votação local, o
também líder da concelhia
social-democrata mostrou
felicidade com a votação ob-

tida no município poveiro, o
único do distrito onde venceu o PSD.
Refira-se também que o
PS elegeu 19 deputados pelo
Porto. Se 12 forem chamados
a funções no futuro governo,
então poderá também entrar
no Parlamento o poveiro
Hugo Carvalho Gonçalves,
que na lista socialista ocupou o lugar 31.
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OCORRÊNCIAS

GNR E PSP FAZEM VÁRIAS DETENÇÕES
Dois homens, com 29 e
40 anos, são suspeitos de
terem cometido crimes
na Póvoa de Varzim e em
Vila do Conde no passado dia 29. Ambos foram
constituídos arguidos pela
alegada prática de “furto
qualificado”. O Comando Territorial do Porto da
GNR refere que militares
do Núcleo de Investigação Criminal, sediado em
Matosinhos,
efetuaram
duas buscas domiciliárias,
tendo sido recuperadas e

apreendidas duas bicicletas
furtadas, um telemóvel e 120
euros em numerário. Os factos foram comunicados ao
Tribunal Judicial de Vila do
Conde, mas a linha de inves-

tigação continua aberta.
Entretanto, a PSP fez quatro detenções em duas operações de prevenção criminal e fiscalização rodoviária
desenvolvidas nas áreas da
Póvoa de Varzim, Vila do
Conde e Matosinhos. Foram detidos quatro indivíduos, um por condução sob
o efeito do álcool, dois por
condução sem habilitação
legal e outro por injúrias aos
agentes policiais. Nas ações
realizadas no último fim de
semana de janeiro regista-

ram-se ainda três autos de
ocorrência por consumo de
estupefacientes, tendo sido
apreendidas 9 doses de haxixe e duas doses de liamba.
No total foram fiscalizados
141 condutores e respetivas
viaturas, sendo que 32 automobilistas foram submetidos ao teste de álcool no
sangue e verificaram-se 13
infrações ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária. Os detidos foram
notificados para comparecerem junto das Autoridades

Judiciárias.
Finalmente, refira-se que
a PSP efetuou mais uma detenção no âmbito do combate ao crime de tráfico de
estupefacientes. Desta vez,
os agentes da Esquadra de
Vila do Conde detiveram
um homem de 31 anos na
rua da Estrada Velha. O empregado fabril, residente no
concelho vilacondense, foi
apanhado ao final da tarde
do passado sábado na posse
de 103 doses de haxixe, que
lhe foram apreendidas.

POLÍCIA MARÍTIMA FAZ MAIS APREENSÕES
Foi detido um casal suspA Autoridade Marítima
Nacional refere que foram
apreendidas mais oito artes
de pesca, “palangres”, com
uma extensão de 1400 metros, que estavam no mar,
sem sinalização e identificação, entre Santo André
e a praia Azul, na Póvoa
de Varzim. A retirada das
armadilhas ilegais foi o resultado de uma fiscalização

realizada na tarde do último
domingo de janeiro por três
elementos do comando da
Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do
Conde, que aproveitaram a
operação no mar para vistoriarem três embarcações de
recreio que, como foi verificado, “cumpriam com todas
as normas em vigor”.
Uma ação semelhante
ocorreu no passado dia 27

de janeiro, em concreto entre as praias de Quião e Azul,
que permitiu a apreensão de
cinco artes de pesca com 900
metros de comprimento,
mas que não estavam sinalizadas nem tinham identificação. Agentes da Polícia
Marítima fiscalizaram também “seis embarcações de
pesca local” e numa delas
um pescador encontrava-se
a laborar “sem o colete de

salvação ou auxiliar de flutuação envergado”. Foram
elaborados os respetivos autos de notícia e a AMN aproveita para relembrar que o
meio de proteção (o colete
ou o auxiliar) é de uso obrigatório, “em conformidade
com as normas estabelecidas
no Regulamento dos Meios
de Salvação”, tendo em vista
a “proteção individual e salvaguarda da vida humana”.

DADOS SOBRE ‘FÁBRICA’’ DE DROGA DESMANTELADA
Já saiu a acusação contra
três cidadãos chineses que,
de acordo com o Ministério Público, instalaram-se
num armazém em Vila
do Conde, na freguesia de
Gião, onde montaram uma
unidade de produção de
canábis.
Para isso montaram
“estufas com vários compartimentos e dotadas de
sistemas
monitorizados
de ventilação, iluminação,
controlo de temperatura,
rega e videovigilância” e

tiveram o cuidado de cultivar as “ plantas em diversos
estados de maturação para
que a produção ocorresse
sem quebras”.
Para a obtenção de energia “fizeram uma ligação ilegal, vulgo “puxada”, a partir
do Posto de Transformação
situado no terreno do armazém” e, “assim causaram à
E-REDES (empresa fornecedora) “um prejuízo superior
a 20 mil e 400 euros”. Mas
não foi só isso.
A Procuradoria do Porto

refere que “os arguidos atuaram conjuntamente com
outros indivíduos, aderindo
a uma organização internacional dedicada ao tráfico
de estupefacientes, executando em território nacional as tarefas que lhes foram
determinadas por essa organização”. Em Vila do Conde faziam o ”cultivo, doseamento e acondicionamento
para posterior distribuição
e venda no continente europeu, de folhas e sumidades
de cannabis”.

Quando em 27 de julho do ano passado houve
a intervenção policial que
acabou com o negócio, os
arguidos “tinham produto
estupefaciente – cannabis
(folhas e sumidades) - com
o peso líquido total de 336
751,23 gramas, suficiente
para 302 505 doses, com um
valor de mercado entre 2,45
milhões de euros e os quatro milhões. Foram encontrados “no interior do armazém inúmeros componentes
e equipamentos destinados

à produção de cannábis,
com o valor total de 129
317,96 euros”, refere a
mesmo fonte.
Os três chineses estão
em prisão preventiva e
vão responder em julgamento pela prática dos
“dos crimes de tráfico de
estupefacientes agravado,
adesão a associação criminosa e furto qualificado”. O Ministério Público
pede ainda que os arguidos sejam expulsos de
Portugal.
Pub
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REGIÃO

PROJETO ‘AVER-O-MUNDO’ FOI PREMIADO
Por ser um motivo de festa
e de grande alegria, foi com
a camisola poveira envergada que Carlos Gomes de Sá,
diretor do Agrupamento das
Escolas de Aver-o-Mar (gere
também os estabelecimentos de Navais, Aguçadoura
e Estela) recebeu o Prémio
de Cooperação e Solidariedade António Sérgio 2021,
destinado aos trabalhos de
âmbito escolar.
No Teatro Thalis, em Lisboa, no passado dia 4, com
a presença de Ana Mendes
Godinho (ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), o responsável
pelo agrupamento, acompa-

nhado pela assistente social
Andreia Teixeira (coordenadora), aproveitou a ocasião
para dar a conhecer o “projeto Aver-o-Mundo “. Este
procurou saber as características das famílias emigrantes, por exemplo o seu
acesso a serviços, como o da
saúde, por exemplo. Houve
formação de línguas estrangeiras para todos os funcionários e oficinas de aprendizagem (matérias ligadas à
migração) para professores.
O projeto contemplou ainda
a interação com famílias de
etnia cigana e realizaram-se
cursos de iniciação à língua
portuguesa para pais. Para

os alunos houve oficinas de
teatro, música e até de culinária e também ocorreram
as “semanas de interculturalidade” que, por causa da
pandemia, tiveram de ser
efetuadas através da Internet, mas permitiram a ligação a comunidades de Cuba,
Cabo Verde, Brasil, Angola,
entre outros países. Os estudantes receberam também
kits de acolhimento e o site
do agrupamento está já multilingue.
A distinção valeu a conquista de um prémio de três
mil euros e um curso de formação financeira. O projeto
“Aver-o-Mundo” será agora

apresentado no dia 23 de fevereiro, no V Fórum Anual
para a Diversidade e Inclusão, e, um mês depois, na
Universidade Católica Por-

tuguesa, no XII Ciclo de Seminários, com o mote “Interculturalidade: qualidade
educativa, coesão social e
cidadania”.

CAMINHO DA COSTA OFICIALMENTE CERTIFICADO
Já foi publicada no Diário
da República a portaria conjunta de dois ministérios – o
da Cultura e o da Economia
e Transição Digital - que
certifica oficialmente o “Caminho Português de Santiago – Caminho da Costa”,
que atravessa os municípios
do Porto, Matosinhos, Maia,
Vila do Conde, Póvoa de
Varzim, Esposende, Viana
do Castelo, Caminha, Vila
Nova de Cerveira e Valença.
É um percurso com “138
quilómetros de extensão”,
segundo o documento assinado pela secretária de
Estado do Turismo, Rita
Marques, e pela homóloga
com a pasta do Património

Cultural, Ângela Carvalho
Ferreira. A certificação surge a pedido de uma entidade, Turismo e Norte de Portugal, que “visa reconhecer e
preservar o património cultural e natural associado ao
Caminho de Santiago e assegurar os serviços de apoio
adequados aos peregrinos”.
“O pedido de certificação tem a concordância dos
municípios atravessados e
apresenta condições de segurança, transitabilidade,
equipamentos de apoio e
informação”, sustentam as
governantes. “O reconhecimento do elevado valor patrimonial dos traçados históricos do Porto e de Viana

do Castelo justifica-se pela
autenticidade e integridade
do itinerário, densidade do
património edificado e beleza paisagística da envolvente”, acrescentam.
O traçado, adianta ainda o
mesmo texto, “coincide parcialmente com a Via Veteris,
referida nas Inquirições de
1258, que constituiu, durante séculos, a mais importante ligação entre o Porto
e Vila do Conde”. Daí para
Norte, “embora se comprove a existência de uma rede
viária muito antiga ao longo
da planície litoral, a utilização do itinerário pelos peregrinos só ganha projeção a
partir do século XVIII”.
Pub
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CULTURA

CORRENTES D’ESCRITAS REGRESSA COM 60 ESCRITORES,
PRESENÇA DE PÚBLICO, VISITAS ÀS ESCOLAS E FREGUESIAS
O programa do Correntes d’Escritas 2022 foi
apresentado na manhã da
passada terça-feira no Cine-Teatro Garrett, equipamento que será o palco
central do evento que tem
já confirmada a presença
de 60 escritores convidados vindos de Portugal,
Espanha, Brasil, Moçambique, Angola e Argentina.
Coube ao vice-presidente e vereador da cultura
na Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim, entidade organizadora, anunciar
os principais motivos de
atração da 23ª edição do
certame. O festival acontece entre 22 e 26 deste mês
e pretende ser um “marco
de esperança” e o “retomar
dos afetos e cumplicidade”
entre editores, escritores e
leitores.
Luís Diamantino não escondeu a felicidade por ver
o evento regressar ao modelo presencial depois do

formato online que decorreu no ano passado devido à
pandemia e ao confinamento que na altura se vivia.
ENTRADAS
LIMITADAS E
COM REGRAS
Apesar de voltar a ter público e deste “regresso à normalidade possível”, o encontro literário de escritores de
expressão ibérica vai avançar
numa versão mais contida,
respeitando as regras e exigências da Direção-Geral da
Saúde, nomeadamente nas
condições de acesso e na lotação dos espaços, mas tentando manter o elevado nível
enquanto iniciativa cultural
de referência nacional e internacional. Para isso, além
do uso de máscara, haverá
lugares marcados na sala e
será necessário o levantamento prévio de bilhetes
antes das sessões, sendo preciso apresentar à entrada um

dos habituais certificados
digitais relativos à Covid-19.
Os ingressos podem ser levantados presencialmente
no Cine-Teatro Garrett, a
partir de 11 de fevereiro, até
pelo menos duas horas antes
de cada sessão. As reservas,
com limite de até 4 bilhetes
por pessoa, podem ser feitas
por telefone (252 020 119) a
partir dessa data.
A sessão de abertura,
como é tradição, realiza-se
no Casino, no dia 23 de fevereiro, pelas 11h, sendo o
momento em que será anunciado o vencedor do Prémio
Literário Casino da Póvoa,
assim como as outras tradicionais distinções: Correntes
d’ Escritas/Papelaria Locus,
Luis Sepúlveda e Fundação
Dr. Luís Rainha/Correntes
d’ Escritas. Esse dia de arranque terá como convidado
central o filósofo e professor
catedrático Viriato Soromenho Marques, que será o
convidado da Conferência

de Abertura que vai acontecer às 15h, no Garrett. A
Revista Correntes D’Escritas nº21 terá um dossier especial dedicado ao escritor
brasileiro Rubem Fonseca,
que morreu em 2020.
O regresso aos moldes
tradicionais contempla também mais de 30 lançamentos
de livros, ações de formação,
exposições, sessões de poesia, mesas de debate na cidade e nas freguesias (serão
visitadas 4: Estela, Laundos,
Navais e Rates) e a presença dos escritores nas escolas
do concelho. O mote para
as nove Mesas será o título

de uma música, como por
exemplo “Verdes anos”, de
Carlos Paredes, “Sodade”,
de Cesária Évora, ou “Pedra Filosofal”, de António
Gedeão.
Além do livro e da leitura, também estão previstas
várias iniciativas dedicadas
ao cinema, escultura e pintura, nomeadamente uma
exposição de desenhos do
escritor Valter Hugo Mãe.
Outros palcos do evento serão a Biblioteca Municipal,
a Fundação Dr. Luís Rainha, o restaurante Theatro,
a Galeria Ortopóvoa, o Museu Municipal.

ESTUDANTES PREMIADOS NO CONCURSO DE VÍDEO DA ESEQ
Já foram atribuídos os
prémios da 15.ª Edição do
Concurso de Vídeo Escolar
8 e Meio que é organizado
pela Escola Secundária Eça
de Queirós, da Póvoa de
Varzim.
O primeiro prémio foi
para Helena Brito, da Escola Soares dos Reis, com a
obra “REM Sleep”, enquanto
Mara Lisboa, aluna da Escola Artística António Arroio,

de Lisboa, ficou no segundo posto com o trabalho “A
caixa da pandora” e o pódio
fechou com a obra “Overthinking vs Reality”, realizada por Lurdes Marques,
da Escola Artística e Profissional Árvore. Uma menção
honrosa foi concedida a Lucca de Sousa Garcez, do Instituto da Arte e Imagem.
O prémio da Associação
de Pais e Encarregados de

Educação da Secundária Eça
de Queirós, que se destina
a alunos que frequentam a
escola poveira, foi desta vez
distribuído ex-aequo a dois
estudantes: a Gabriela Miranda com o vídeo “Time” e
a Miguel Ramos com “Eternidade”.
As distinções foram anunciadas no passado dia 29 de
janeiro no Cine-Teatro Garrett.
Pub

Largo Dr. David Alves
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VILA DO CONDE

JÁ REABRIU A
CAPELA DA BOA NOVA
EM ÁRVORE
Na freguesia de Árvore,
em Vila do Conde, decorreu no passado sábado a
inauguração das obras de
reabilitação das obras da
Capela de Nossa Senhora
da Boa Nova.
A população começou
a apreciar o resultado dos

trabalhos ao início da tarde
e o momento inaugural decorreu ao final do dia.
Depois, já na Igreja Matriz, decorreu uma Eucaristia solene em honra de
Nossa Senhora das Candeias
com a bênção das velas e das
crianças.

PROFESSORA MARGARIDA ALMEIDA HOMENAGEADA

Margarida Almeida foi
homenageada ao final da
tarde da passada sexta-feira no Centro Municipal da
Juventude.
O tributo à professora
na Escola Básica Dr. Flávio
Gonçalves (é a presidente do Conselho geral) foi
prestado pelo Conservatório de Vila do Conde, antiga Academia de Música
S. Pio X, onde foi docente
durante 30 anos. Margarida Almeida “formou toda
uma geração de alunos do
ensino artístico especializado da música, alguns
dos quais são hoje referências do panorama artístico
e pedagógico local, bem
como a nível Nacional e

Internacional”, frisou a entidade organizadora, que
acrescentou: “paralelamente
à sua atividade profissional,
é desde a sua juventude um
membro ativo da comunidade, tendo integrando grupos
folclóricos e grupos corais,
que muito têm usufruído
do seu conhecimento na
área da música”, acrescenta o
Conservatório.
A sessão de homenagem
decorreu no Centro Municipal da Juventude e foi a
primeira de outras que vão
procurar prestar “o reconhecimento devido a personalidades que, no nosso Concelho, tenham contribuído
para a disseminação do ensino da Música”.

Pub
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VILA DO CONDE

EMPRÉSTIMOS VÃO PAGAR OBRAS EM CURSO
A Câmara Municipal de
Vila do Conde aprovou na
última reunião do executivo a contração de dois
empréstimos
bancários,
ambos no valor 1 milhão de
euros.
Recorda a autarquia que
“esta decisão é tomada no
seguimento do que já foi
tornado público em data recente, atenta a evolução das
receitas municipais, o agravamento de encargos correntes de funcionamento,
na incapacidade anterior de
atrair mais fundos comunitários e, de um modo particular, pelo elevado nível de
compromissos transitados
e assumidos no mandato
passado, que impedem uma
gestão adequada da vida
municipal e impossibilitam
muitas das medidas que foram projetadas”.
Assegura a edilidade que
os empréstimos, no valor
total de 2 milhões de euros,
“destinam-se a financiar os
valores remanescentes por
liquidar de duas das empreitadas em curso, concretamente o Centro Comunitário das Caxinas e a
Remodelação e Ampliação
do Bairro do Farol, que tiveram índices baixíssimos
de comparticipações comunitárias (destinadas apenas
a espaços exteriores), sendo
que, no caso do Bairro do
Farol, é incompreensível
que a empreitada não tenha
integrado a Estratégia Local de Habitação, com um
financiamento que poderia
chegar aos 100%”.
O município acrescenta
em comunicado que “será
também contraído outro
empréstimo de 1,5 milhões

de euros, para cômputo do
nível dos fundos disponíveis
e suprimento das muitas dificuldades de tesouraria, que
foram precisamente criadas
pela citada situação inusitada de assunção de um
número invulgar e elevado
de compromissos, que transitaram para o ano de 2022,
e que criam, como é óbvio,
um grande e indesejado bloqueio na normal condução
dos assuntos municipais
e no desenvolvimento das
políticas que foram compromissadas com a população
vilacondense”.
Foi revelado que, no “próximo mês de abril, a situação
será reavaliada em função
dos números emanados da
prestação das contas municipais de 2021, altura em
que o Executivo Municipal
tomará as medidas que entender por mais convenientes e que vão ao encontro
dos superiores interesses dos
Vilacondenses”. Os empréstimos serão sujeitos também
à ratificação da Assembleia
Municipal.

CÂMARA TRAVA OBRA
DE MEGA COMPLEXO
À ENTRADA DA CIDADE
A Câmara de Vila do
Conde embargou a obra de
construção de um complexo habitacional e comercial
na área da antiga fábrica de
conservas Belamar, junto ao
monumento aos Fundadores.
Em declarações ao JN, o
presidente da autarquia justificou que os trabalhos invadiram 400 metros quadrados de “domínio municipal”
que resultaram, “há mais de

20 anos” da cedência do empreendimento Cidade Nova
e da abertura da rua António
Sérgio.
Vítor Costa refere que
edilidade foi surpreendida
e não lhe restou alternativa
senão embargar a obra. Mas
o autarca não deixa de considerar o caso “estranhíssimo”
e promete “apurar responsabilidades até às últimas consequências”.
A construtora, José Castro
& Filhos, disse ao JN que, “se
foi entendido pelo município que os trabalhos que estiveram a ser executados extravasaram as autorizações
administrativas existentes,
naturalmente vamos averiguar junto das entidades
executantes e de imediato
repor a legalidade”.
Como referimos na edição
passada, 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”.

PROGRAMA
ESPECIAL PARA
OS NAMORADOS
A Câmara decidiu promover a iniciativa ‘Namorar em Vila do Conde’. O
programa inclui concertos,
animação de rua e ações no
comércio local.
Esta quinta-feira, dia 10,
o Auditório Municipal recebe o grupo Jogo de Damas para um concerto às
21h30. No sábado, dia 12,
Fernando Daniel (Festival
Montepio às vezes o amor)
apresenta-se em dois concertos no Teatro Municipal, às 17h e às 21h30.
Ainda neste dia, as Tunas
Académicas Gatunos e
Afrodituna do Campus II
do Politécnico do Porto
vão animar as principais
ruas do centro urbano.
Pela cidade há enquadramentos decorativos alusivos ao Dia de S. Valentim
e animação de rua nas zonas comerciais, sendo de
destacar os pontos fotográficos na Alameda dos Descobrimentos, Praça de São
João, Cais da Alfândega,
Praça da República, Monumento ao Pescador e Avenida Infante D. Henrique.
Com o objetivo de apoiar
a economia local, em parceria com a Associação
Comercial e Industrial,
foi criada uma campanha
de ativação ligada à restauração para motivar os
presentes nos concertos a
escolherem os restaurantes
locais para celebrar a data.
Há ainda o atelier “Corações por todo o lado”, para
os mais novos, no Centro de
Memória (às 15h do dia 12).
Pub
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FUTEBOL

É IMPORTANTE
ATACAR PENSANDO
EM DEFENDER
RUI RODRIGUES
autor da rubrica
“Pontapé de Canto”
na Rádio Onda Viva,
à terça-feira, depois do noticiário das 22h, com análise às
prestações de Varzim e Rio Ave

O futebol tornou-se um
jogo mais veloz e a velocidade
do passe é essencial para acelerar o ritmo de circulação de
bola de um coletivo. O lado
tático e estratégico do jogo e
o estudo do mesmo evoluiu.
Nenhuma equipa do mundo
controla onde e quando vai
perder a bola em momentos de organização ofensiva.
Penso, contudo, que existem
um conjunto de princípios e
comportamentos posicionais
defensivos que possibilitam
que um coletivo esteja equilibrado após a perda de bola,
transitando defensivamente
em equilíbrio para potenciar
a criação de compensações
e coberturas dinâmicas ou
definindo uma pressão imediata agressiva ao portador
de bola contrário, encurtando e fechando assim os espaços interiores e exteriores
de criação e dinamização de
ataques rápidos ou transições
rápidas por parte do adversário. Existem equipas com
muita vertigem ofensiva que
colocam muitos jogadores
em zonas de finalização mas
que potenciam um jogo posi-

cional articulado com e sem
bola que as tornam menos
expostas em momentos de
transição defensiva. A mobilidade coletiva e o equilíbrio
na forma como uma equipa
ataca pensando defensivamente o jogo é muitas vezes
decisiva para uma equipa estar equilibrada em todos os
momentos do jogo, tendo ou
não a posse de bola. Em treino, trabalhar, definir e ajustar
comportamentos posicionais
às caraterísticas dos jogadores é essencial para a criação
de dinâmicas ofensivas e defensivas coletivas objetivas.
Em termos de futebol jogado, Varzim e Rio Ave empataram os seus últimos jogos
com Nacional e Leixões e
continuam a lutar por objetivos distintos. Considero a
II Liga muito competitiva, as
partidas são disputadas com
grande intensidade e agressividade, não existindo jogos
fáceis. O valor das equipas
está nivelado por cima, fator
que aumenta o interesse dos
adeptos pela competição e
aumenta a visibilidade aos
clubes.

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

Cássio 214
Heliardo 204
Zé Tiago 202
André Micael 192
João Reis 186
Tavinho 183
Murilo 176
André Leão 175
Rafael Assis 168
Nuno Valente 154
Luís Silva 132
Ricardo 128
Luís Pinheiro 111
George Ofosu 105
Agdon 104
Rodrigo Rego 96
Zé Carlos 82
Bruno Tavares 74
Tiago Pereira 66
Cerveira 56
Leandro 48
Raí Ramos 40
Luís Pedro 26
Isma 20
Tomás Silva 11
Traoré 8

Jonathan 234
Pedro Mendes 229
Gabrielzinho 221
Hugo Gomes 210
Joca 209
Guga 203
Aderllan Santos 202
Costinha 199
Aziz 192
Zé Manuel 184
Pedro Amaral 138
Vítor Gomes 122
Ukra 114
Sávio 94
Sylla 86
Zimbabwe 76
João Graça 72
Rúben Gonçalves 72
Pantalon 64
Fábio Ronaldo 62
Ângelo Meneses 58
Ronan 33
Amine 30
Leandro 2

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

Varzim 1
Leixões 0

Varzim 1
Leixões 0

Varzim 1
Leixões 1

Varzim 2
Leixões 1

Varzim 1
Leixões 0

Varzim 1
Leixões 1

Varzim 1
Leixões 0

Varzim 2
Leixões 0

Varzim 1
Leixões 0

Varzim 1
Farense 1

Varzim 2
Farense 1

Varzim 1
Farense 0

Varzim 1
Farense 1

Varzim 1
Farense 1

Varzim 0
Farense 0

Varzim 1
Farense 0

Varzim 2
Farense 1

Varzim 2
Farense 1

Varzim 1
Farense 0

Amadora 2
Varzim 0

Amadora 0
Varzim 1

Amadora 1
Varzim 1

Amadora 1
Varzim 2

Amadora 1
Varzim 1

Amadora 1
Varzim 0

Amadora 1
Varzim 0

Amadora 2
Varzim 1

Amadora 0
Varzim 1

Amadora 2
Varzim 0

Chaves 1
Rio Ave 2

Chaves 1
Rio Ave 1

Chaves 1
Rio Ave 0

Chaves 1
Rio Ave 1

Chaves 1
Rio Ave 1

Chaves 2
Rio Ave 1

Chaves 1
Rio Ave 1

Chaves 2
Rio Ave 2

Chaves 0
Rio Ave 2

Chaves 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Amadora 0

Rio Ave 1
Amadora 0

Rio Ave 2
Amadora 1

Rio Ave 1
Amadora 0

Rio Ave 2
Amadora 0

Rio Ave 0
Amadora 1

Rio Ave 2
Amadora 0

Rio Ave 1
Amadora 0

Rio Ave 3
Amadora 0

Rio Ave 2
Amadora 0

Feirense 0
Rio Ave 1

Feirense 0
Rio Ave 1

Feirense 1
Rio Ave 1

Feirense 1
Rio Ave 1

Feirense 1
Rio Ave 2

Feirense 0
Rio Ave 0

Feirense 1
Rio Ave 1

Feirense 1
Rio Ave 1

Feirense 1
Rio Ave 2

Feirense 2
Rio Ave 2

PAULO
MORIM
30 PONTOS

MARIA JOSÉ
CORREIA
26 PONTOS

JOSÉ
TORRES
25 PONTOS

RUI
MAIA
25 PONTOS

RUI JORGE
SANTOS
21 PONTOS

ANDREA
SILVA
21 PONTOS

PEDRO
GOMES
20 PONTOS

LÚCIO
PEREIRA
17 PONTOS

JOSÉ
RICARDO
16 PONTOS

PAULO
AREAL
14 PONTOS
Pub
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LOBOS DO MAR E ADEPTOS NÃO DESISTEM
De caso perdido até ver alguma luz ao fundo do túnel,
o Varzim vai persistindo em
recuperar o tempo e os pontos perdidos na II Liga. Num
ciclo de jogos em pouco tempo, contra três adversários
candidatos à subida, os alvinegros apenas perderam em
Chaves (1x0) e consentiram
um empate a um golo em
Vila do Conde, na partida
em que Agdon se estreou a
marcar.
Na passada terça-feira, no
regresso a casa, novo empate, sem golos, frente ao
Nacional da Madeira, numa
partida que registou um interessante moldura humana,
com adeptos que estão com
a equipa e acreditam na salvação. Voltou a faltar o golo
a uma primeira parte de domínio absoluto dos pupilos
de Pedro Miguel. Um treinador que muitos acreditam
ter vindo tarde demais, mas
que espelha em palavras todo
um sentimento alvinegro.
Porém, são os jogadores que
tudo decidem, com o seu
rendimento e assertividade.
E, se na defesa, a equipa tem
estado bem, o ataque peca
por não materializar em golo
as oportunidades criadas.
O gigante avançado Lacina
Traoré chegou há pouco e,
nos poucos minutos que esteve em campo, empolgou os
adeptos e mexeu com o jogo.
Numa equipa ávida de
pontos, todos serão importantes e será bom que Pedro
Miguel possa contar com todos, pelo menos com aqueles
com alma “à Varzim”. Os pró-

ximos jogos serão decisivos
para o futuro do clube neste
escalão, ocupando nesta altura o último posto com apenas
13 pontos e já a cinco de um
lugar de playoff. Pontuar é
sempre bom, mas nesta fase 1
ponto já é pouco para alcançar o objetivo da permanência. O treinador do Varzim
não vacila, apontando o caminho aos seus comandados:
“Temos que ser mais fortes e
agressivos, se queremos ganhar os jogos. Temos uma
massa adepta apaixonada,
que sempre nos acompanha e
temos essa responsabilidade
de respeitar este clube, dando
tudo de nós.”

mais clubes da Rússia, Roménia, Espanha e Hungria.
Na última época esteve no
Bandirmaspor, da segunda
divisão da Turquia. Traoré é
um atacante possante e destaca-se pela elevada estatura:
mede 203 cm. Foi contratado após o fecho do mercado
de transferências pois era
um jogador livre. Nesse período foi ainda contratado o
médio Tomás Silva por empréstimo do Vizela. Trata-se
de um internacional Sub-20
formado no Sporting, onde
esteve durante 13 épocas.
Tomás Silva tem 22 anos, é
natural de Viana do Castelo

e foi seis vezes suplente utilizado pelos minhotos, sendo
agora cedido até ao final da
época.
VARZINISTAS
VENCEM
O Varzim venceu pela primeira vez na sexta jornada
da fase de manutenção da

principal liga feminina sénior de futebol. Um triunfo
por 2-1 sobre o Condeixa,
tendo Barbosinha e Gabi
marcado os golos das poveiras que, na próxima ronda,
jogam no reduto do Amora.
Com este triunfo obtido em
Aguçadoura, o Varzim passa
a somar três pontos nesta
fase.

REFORÇO MEDIÁTICO
O Varzim contratou Lacina Traoré, ponta de lança que
jogou em equipas europeias
de nomeada como os franceses do Mónaco, os russos do
CSKA Moscovo e os ingleses
do Everton. O avançado de
31 anos foi internacional 13
vezes pela Costa do Marfim
e conta com passagens em

DA SALA DE AULA PARA AS BANCADAS DOS ESTÁDIOS

O desporto (e o futebol
em particular) é apanágio
para situações caricatas e
histórias que merecem ser
contadas.
Luís Marta é um professor, nascido em Vila Real,
que por motivos profissionais chegou à Póvoa de
Varzim para lecionar na
Escola do Desterro. Entre
centenas de alunos que
foi conhecendo, um deles
contracena com ele nesta
pequena história. Afonso
Cruz, um jovem poveiro,
filho de um associado do
Varzim, reencontrou o professor da primária numa
das dezenas de viagens

para apoiar os alvinegros.
Tendo como cenário o recreio da Escola, a conversa e
a troca de galhardetes aconteceu naturalmente. Para o
professor “este reencontro
aconteceu com um convite
do pai do Afonso para assistir a um jogo do Varzim. A
paixão com que os adeptos
vivem o clube contagiou-me de tal forma, que hoje
sou mais um na bancada a
apoiar.”
Para o Afonso “o amor ao
Varzim foi-me incutido pelo
meu pai e já vem desde o
tempo que o Varzim subiu à
II Liga. Reencontrar o professor foi engraçado, até por-

que tenho boas memórias do
tempo da escola primária.”
Com o Varzim a viver tem-

pos difíceis, perguntamos a
ambos o que vaticinam para
o resto do campeonato. A

resposta vai ao encontro
dos anseios de todo um
universo alvinegro: “A
equipa sabe que conta com
o nosso apoio e de todos
os poveiros. O resto do caminho não será fácil, mas
todos juntos iremos conseguir levar o barco a bom
porto”
E que esta amizade iniciada numa sala de aula e
exponenciada nos estádios
de futebol, com o apoio ao
clube da terra, seja motivo de inspiração para que
os Lobos do Mar dobrem
o Cabo das Tormentas e
vençam os Adamastores
desta vida.
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BLOG RECEPÇÃO ORIENTADA
MODALIDADES
Acompanhe-nos nas redes sociais

RECEPÇÃO
DO SEMANÁRIO

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

“ESPERO TUDO DOS JOGADORES”

HISTÓRIA PARA
SENEGAL!

O Senegal, com Sadio
Mané em maior destaque,
venceu pela primeira vez na
sua história a CAN.
Para isso, levou a melhor
sobre o Egipto de Carlos
Queiroz numa final bem
disputada que terminou sem
golos, tendo sido decidida
nas grandes penalidades.
Mané ainda falhou um penalti no tempo regulamentar, mas foi ele que concretizou o derradeiro na decisão
final.
Uma selecção com alguns
talentos a actuar no futebol
europeu, além da estrela da
companhia, Sadio Mané,
ainda conta com Édouard
Mendy, guarda-redes do
Chelsea, Koulibaly do Napoli, Gueye e Diallo do PSG
e mais alguns bem conhecidos dos adeptos de futebol.
Liderados pelo ex jogador
e internacional por Senegal,
Aliou Cissé, que tem vindo

SABIAS QUE ...
... a primeira edição da
CAN, realizada em 1957,
contou apenas com a presença de três seleções?
Egipto, Sudão e Etiópia.

a desenvolver um trabalho
tremendo ao serviço da sua
selecção, depois de ter estado na final da CAN em 2019,
na altura perdida para a Argélia.
Facto curioso é que Aliou
Cissé já tinha perdido uma
final em 2002 enquanto jogador e agora, finalmente
conseguiu trazer a alegria
desta vitória histórica para
todos os senegaleses.
Olhando para o caminho
do Senegal até à final, passaram em primeiro lugar no
grupo B onde defrontaram
a Guiné Conacri, Maláui e
Zimbabué.
Nas fases a eliminar, venceram Cabo Verde, Guiné
Equatorial e Burquina Fasso
antes da grande final contra
o Egipto.
Fica no ar a curiosidade
sobre o que estas selecções
africanas poderão fazer no
próximo mundial do Qatar.

CARLOS
MILHAZES

Atualmente posicionado
no penúltimo lugar da tabela classificativa da Liga Sabseg, a época está longe de
ser um mar de rosas, mas a
verdade é que o Varzim não
desiste de reverter os maus
resultados. O técnico Pedro
Miguel admite que a posição do conjunto poveiro é
delicada, mas espera uma
boa resposta da sua equipa
nos próximos jogos “O que
espero dos jogadores é uma
grande atitude, grande personalidade, grande ambição

e força de vontade para vencermos este e outros jogos,
para podermos sair desta
posição em que estamos que
é delicada, mas que estamos
atentos a isso. Espero tudo
dos jogadores”, referiu o treinador na antevisão da partida frente ao Nacional.

Embora o técnico alvinegro espere “tudo” de toda
a equipa, ainda não vai
poder contar com um dos
mais recentes reforços, Lacina Traoré. Apesar de satisfeito com a contratação,
o treinador revela que o
avançado costa-marfinense
será uma mais-valia para o
plantel, não agora “porque
ainda não tem os índices
físicos necessários”, mas
a longo prazo, adiantou o
treinador convicto da sua
mais recente contratação.

MERCADO DE JANEIRO À LUPA
O temível mercado de Inverno já encerrou e por isso
a possibilidade dos clubes
se reforçarem com novas
peças de xadrez também
terminou... O Rio Ave não
foi muito agressivo nesta
janela de mercado com o
seu treinador Luís Freire
a referir que confiava totalmente no seu plantel ao
ponto de não precisar de
muitos reforços. Entre esses reforços veio Amine,
um médio possante e bom
tecnicamente que vem dar
opções e concorrer à vaga
de Vítor Gomes. Penso que
foi uma surpresa esta contratação, já que ele era peça

fundamental no miolo do
Farense. Para o meio campo
veio também o jovem talento
Bruno Ventura, diretamente da Liga 3 e do Vitória de
Setúbal. Em sentido oposto
seguiram Rúben Gonçalves
e Ruca, para uma maior rodagem. Fabrice Olinga, um
jogador que apesar dos seus
25 anos já apresenta um currículo respeitável veio para o
setor atacante porém ainda

não se estreou devido a
problemas físicos. E estão
feitas as contas, não foram muitos mas para Luís
Freire foram contratações
cirúrgicas para o ataque à
subida de divisão. Destaque também para o regresso aos relvados de André
Pereira e de Ronan, este
último a ser muitas vezes
apelidado de patinho feio,
já leva uma assistência e
um golo, ambos decisivos.
Serão estes novos camaradas os reforços necessários
à embarcação de Freire?
Ou será uma tripulação
curta para navegar rumo à
subida?

Poveiro, formado no Varzim, Carlos Milhazes construiu uma bonita carreira. Lateral esquerdo aguerrido, tinha uma grande disponibilidade física que lhe permitia percorrer todo
o flanco. Influente, tinha golo e assistências, sendo um nome a ter em conta na bola parada.
Ainda jovem, rodou por empréstimo nos Caçadores das Taipas antes de se afirmar no Varzim. Estreou-se na Primeira Liga em 2002 e apesar da despromoção foi um dos destaques dos
alvinegros que ficaram à beira da subida na época seguinte.
Em 2004 rumou ao Boavista e entre 2005 e 2007 jogou no Rio Ave. Foi um dos rostos da
caravela que caiu para a Segunda Liga. Ainda assim, não virou a cara à luta e ficou para tentar
a subida imediata, que esteve perto. Os vilacondenses regressariam ao escalão maior em 2008.
Então, Milhazes já atuava na Roménia, no Poli Timisoara, onde se estreou nas competições
europeias.
Voltou a Portugal mais experiente e em 2009 reforçou o Vitória minhoto. Teve nova passagem pelo Rio Ave e uma experiência na II Divisão B ao serviço do Chaves, onde voltou a
desfrutar do futebol após ter sofrido algumas lesões que o travaram. Tornou a emigrar. Chipre
e Grécia. Uma autêntica odisseia. Foi feliz e reconhecido no OFI e no Levadiakos.
Para terminar uma carreira preenchida, um regresso especial em 2017 ao Varzim que o viu
despontar.

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
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MATILDE É EXEMPLO AO VIVER AMOR ‘PROIBIDO’
O amor ‘proibido’ de
Matilde tornou-se um sucesso nas redes sociais. A
pequena adepta, de apenas
cinco anos, deu uma verdadeira lição de fair-play
no recente dérbi entre Rio
Ave e Varzim, mostrando que se pode gostar dos
dois clubes ou, no mínimo,
não odiar o rival. “Sou Rio
Ave pela mamã, sou Varzim
pelo papá”, podia ler-se na
camisola que vestia no dia
do jogo, em pleno Estádio
dos Arcos, acompanhada
da mãe Lisandra Pontes,
adepta do Rio Ave, e do pai,
Emanuel Pinheiro adepto
do Varzim. A imagem de
Matilde foi partilhada nas
redes sociais por Diogo Madeira, do departamento de
comunicação do Varzim, e,
posteriormente, pela Liga
Portugal, tornando-se viral
na internet.
Com a colaboração de Rio
Ave e Varzim, a Rádio Onda

Viva ofereceu uma camisola dos dois clubes a Matilde
que delirou com a prenda e
fez questão de tirar uma fotografia com os pais segurando
os cartões de associada dos
dois emblemas. “Ela queria
um empate e ficou contente com o resultado (1-1). Na
primeira volta o Rio Ave ganhou e chorou”, contou a mãe
perante o sorriso inocente
de Matilde. “Bati palmas às
duas equipas e festejei os dois
golos. Queria um empate
porque quem perdesse lá em
casa ia dormir na varanda. É
possível gostar do Varzim e
do Rio Ave”, assegurou a agora famosa adepta que sabe de
cor as músicas das claques vila-condenses e poveiras e tem
em Guga (Rio Ave) e Tpmás
(Varzim) os jogadores preferidos, talvez por serem “os
mais giros”.
O pai é poveiro, a mãe ”uma
verdadeira” caxineira, e vão
sempre juntos com a Matilde

ver os jogos de Varzim e Rio
Ave. “Ela queria levar uma
camisola metade do Varzim
e metade do Rio Ave, mas
achámos que algumas pessoas poderiam não entender

e decidimos fazer esta tshirt.
Ela adorou”, relevou Lisandra
Pontes com a concordância
de Emanuel Pinheiro. “A ideia
era transmitir uma mensagem
de paz. As pessoas, por vezes,

não levam crianças ao futebol por medo”, sublinhou
o pai de Matilde que, em
breve, terá uma irmã mais
nova, candidata a adepta...
dos dois clubes.

SORTEIO DA TAÇA DOS CAMPEÕES JUNTA TRIO POVEIRO
NO GRUPO A E DUO VILACONDENSE NO GRUPO B
A segunda fase da Taça
dos Campeões da Federação de Futebol Popular do
Norte vai ter quase todas as
equipas poveiras na mesma
série.
O sorteio realizado na
Póvoa de Varzim ditou
que no grupo A fiquem o
Navais, o Aguçadoura e
o Estela, acompanhados
pelo Canelas, de Penafiel.

No grupo B calharam duas
equipas de Vila do Conde,
o Macieira e o Aveleda, tal
como o outro clube poveiro, o Amorim, mais o São
Mamede, de Santo Tirso.
No Grupo C vão estar o
Tougues, de Vila do Conde, Sequeirô e Guimarei, de
Santo Tirso, e Polvoreira, de
Guimarães. Finalmente, no
Grupo D, ficaram o Árvore,

de Vila do Conde, Infias e
Nespereira, de Guimarães,
e o Água Longa, de Santo
Tirso.
Estas 16 equipas vão
agora lutar pelo acesso à
fase final, sendo que só o
primeiro classificado segue
para esse momento decisivo.
Os jogos começam no
próximo fim de semana.

PÓVOA FUTSAL / VARZIM GOLEIA E SOBE NA TABELA
Ao repetir a vitória da primeira volta contra a equipa
do Quinta dos Lombos B, o
Póvoa Futsal / Varzim deu
um passo de gigante rumo
à manutenção. Em Carcavelos, dominaram os pupilos
de Toni Maravalhas, que ao
intervalo já venciam por seis

golos sem resposta. No segundo tempo os locais reagiram marcando 2 golos, mas
os poveiros a seguiram-lhes
o exemplo. Contas feitas, a
equipa poveira subiu ao segundo lugar, atrás do Farense, adversário que ainda tem
que defrontar na Póvoa num

jogo de acerto de calendário.
Já o Rio Ave não conseguiu melhor do que um empate a 4 golos com o Arsenal
da Maia e na próxima jornada irá defrontar a equipa poveira, num dérbi que pode
ser decisivo para as contas
finais. Neste momento, os

vila-condenses estão na cauda da tabela, a par do Quinta dos Lombos B, mas com
mais um jogo.
Na fase de subida, o Caxinas vai dominando, tendo
vencido os 4 jogos realizados, o último dos quais por
8x3 no reduto do Ladoeiro.
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‘VERDINHA’ SALTA PARA O PÓDIO NACIONAL

Rafaela Santos destacou-se em Braga no Nacional de
Juvenis de Pista Coberta. A
jovem do Atlético da Póvoa
conquistou por duas vezes
o terceiro lugar com dois
recordes pessoais, um no
Salto em Altura com 1,58m
e outro no Salto em Com-

primento com 5,34m. Estas
duas conquistas juntam-se
ao terceiro lugar obtido no
pentatlo. Rafaela Santos é
uma jovem promessa do
atletismo, formada nos ‘verdinhos’, juntando-se assim a
outros talentos poveiros do
mesmo clube que já alcança-

ram pódios nacionais, como
Mariana Novo, André Regufe, Ruben Oliveira, Rafael
Costa e André Gomes.
MARCHADORA
SAGRA-SE CAMPEÃ
Refira-se ainda que o Atlé-

tico teve outra atleta em evidência no passado domingo,
em Olhão, com a veterana
Sandra Silva a sagrar-se campeã Nacional nos 10 e 20km
marcha na categoria Master,
estabelecendo um novo recorde nacional na categoria
W45.

PÓVOA ANDEBOL AFASTADO DA TAÇA PELO BENFICA
Ao perder por 26x22
com o Benfica, a equipa
poveira finalizou a participação na prova rainha da
modalidade. Depois de um
mês sem competir, devido
à participação de Portugal
no Europeu, os poveiros
apresentaram-se algo fragilizados, já que não puderam contar com os laterais
Rares e Rafael Andrade.
O técnico Jorge Carvalho recorreu à prata da
casa, convocando João
Cardoso e Pekas. Diogo
Freitas e Vasco Teixeira, da
equipa B, também fizeram
parte da lista de disponíveis, onde se estreou o
reforço de Janeiro, Vasco
Santos.
O jogo que levou ao Pavilhão Municipal cerca de
350 adeptos, foi um autêntico carrossel de emoções, já que teve períodos
de ascendente de ambas as
equipas.
O Benfica esteve (quase)
sempre no comando do
marcador, conquistando
uma vantagem ao intervalo de 6 golos. Contudo,
apesar de manter o domínio nos primeiros minutos
do segundo tempo, os en-

carnados não conseguiram
evitar uma forte reação dos
comandados de Jorge Carvalho, que foram encurtando distâncias e empolgando
o público nas bancadas ao
ponto de se ouvir em bom
som o “Póvoa Terra Querida”.
No adeus à Taça, segue em
frente a equipa mais cotada,
com um orçamento de uma
dimensão que só em sonhos
seria possível para o clube
poveiro, mas que saiu claramente reforçada para a segunda volta do campeonato.
Isso mesmo salientou o técnico Jorge Carvalho no final
do jogo: “Não podia pedir
mais, Com tantas situações
que não nos permitiram
contar com alguns jogadores
mais cotados, provamos que
temos muita qualidade na
Formação que garante um
futuro risonho ao clube. Temos consciência de que tere-

mos que melhorar no campeonato e é aí que nos vamos
focar, querendo ganhar já
no próximo jogo contra a
Sanjoanense. Uma palavra
de agradecimento para os
nossos adeptos que foram
importantes e que venham
cada vez mais para nos ajudar nesta caminhada.”

particular o Daniel Barge,
com quem já joguei. Embora
chegasse agora, já me sinto
como mais um da família do
Póvoa e juntos iremos conquistar muitas vitórias.”

GADELHA É REFORÇO

A promoção do andebol
nas Escolas e a visibilidade
mediática dos escalões seniores do Póvoa Andebol
nos dois principais campeonatos são motivos para que
cada vez mais jovens optem
por experimentar a modalidade.

Guilherme Gadelha jogava no AVANCA e reconheceu no Póvoa Andebol
a oportunidade para continuar a carreira desportiva.
Pivot de formação, chega
para competir na equipa B
e sub-20, mas já teve oportunidade de trabalhar com a
equipa principal.
Nas primeiras declarações
prometeu “trabalho e empenho para ajudar o clube a
conseguir todos os objetivos
a que se propõe. Conheço
alguns dos meus colegas, em

FORMAÇÃO
AUMENTA NÚMERO
DE ATLETAS

Neste momento, são já
perto de meia centena, com
idades dos 6 aos 12 anos,
aqueles que poderão ser
os craques do futuro. Nos
escalões de Manitas, Bambis e Minis os responsáveis
do clube fazem uma aposta com o enriquecimento
dos quadros técnicos, que
agora já podem contar com
mais um equipamento de
treino de excelência.
O renovado Pavilhão da
Escola Flávio Gonçalves
permite excelentes condições de treino e de jogos,
pelo menos, enquanto o
clube não tiver a própria
Academia.

Pub
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BASKET DO CDP VENDE CARA A DERROTA

A equipa sénior masculina de basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa
continua a manter o deslumbramento dos adeptos
no ano de estreia na Liga
Profissional. Uma prova
que está a merecer as atenções pelas piores razões, já
que se avizinham mudanças nas regras que em nada
agradam a muitos dos
protagonistas. Polémicas à
parte, o desempenho dos
poveiros dentro de campo
tem sido notável. A equipa mais portuguesa de um
campeonato com equipas
recheadas de estrangeiros,
está neste momento em
condições de conquistar o
8º lugar.

rem por 67x57. Mais uma
excelente réplica frente a
um candidato ao título, mas
com o jogo a terminar num
ambiente de alguma crispação entre os atletas. Alguma
confusão que se estendeu
para lá do recinto de jogo,
mas que não passou disso
mesmo.
DINAMARQUÊS
VAI À SELEÇÃO

Na Póvoa, com o Pavilhão cheio, os comandados
de José Ricardo levaram
de vencida a Ovarense por
73x69, numa exibição que
empolgou de forma efusiva

os adeptos fiéis, que carinhosamente são apelidados
de “os melhores adeptos do
mundo”. Na última jornada,
o adversário foi o Benfica,
com os poveiros a perde-

tatísticas dos jogos como
um dos melhores nos vários aspetos do jogo, é para
nós um jogador muito importante. Assume-se como
um jogador de equipa,
disponível para tudo o que
se lhe pede. Esses méritos
foram reconhecidos pelos
responsáveis da seleção
dinamarquesa, o que nos
orgulha”.

Zarko Jukic viu reconhecido o desempenho ao serviço da equipa poveira, sendo
convocado para a seleção.
Uma convocatória que agradou ao técnico José Ricardo:
“Apesar do Zarko não ser
um atleta que figure nas es-

DERROTA E EXPULSÃO NÃO ABATEM HÓQUEI
A equipa sénior de hóquei em patins do Clube
Desportivo da Póvoa continua em maré de desconforto, perante demasiadas
incidências nos jogos realizados. Apesar de receber
um forte candidato à subida de divisão, os poveiros
encararam o Famalicense
“olhos nos olhos”, revelando uma atitude própria
de quem queria vencer.
Do outro lado estava uma
equipa recentemente despromovida à 2ª divisão,
que naturalmente preparou
o embate de forma a ultrapassar a equipa liderada
por Ruben Fangueiro. Tan-

to equilíbrio acabou por resultar num nulo ao intervalo
e foi apenas nos 25m complementares que os golos e a
polémica aconteceram. Luís
Melo inaugurou o marcador
para o CDP, mas a reação
veio em dose tripla, embora
com golos algo contestados.
Feridos no orgulho, os poveiros foram em busca da
recuperação e Zé Carvalho
esteve em foco. Num livre
direto reduziu diferenças e
pouco depois poderia ter
empatado, se convertesse
um penalti. O pior aconteceu pouco depois, com a
expulsão de Luís Melo e algumas atitudes provocató-

rias aos adeptos por alguns
hóquistas do Famalicense.
Os ânimos exaltaram-se,
mas prevaleceu o bom senso
e tudo acabou por serenar.
Perante este desconforto, o
técnico poveiro ressalvou a
atitude e empenho da equipa: “Este jogo já faz parte do
passado. Agora temos que
nos focar no próximo, que
será a meio da semana para
a Taça de Portugal, e no resto
do campeonato. Jogo a jogo,
vamos continuar a primar
pela diferença, continuando
a acreditar que há uma luz
no fundo do túnel para o que
se está a passar nesta modalidade que todos amamos.”

VOLEIBOL ANUNCIA MUDANÇAS NAS EQUIPAS TÉCNICAS
A secção de voleibol do
Clube Desportivo da Póvoa
anunciou a saída do técnico
brasileiro Leandro Bittelo.
Miguel Ferreira, um dos
coordenadores, informou
que “esta situação derivou
da falta de adaptação ao
clube perante as dificuldades que atravessa, mas nesta despedida agradecemos
e desejamos as maiores

felicidades para a sua vida.
Tudo foi saldado e, para o
seu lugar convidamos dois
técnicos da casa, os professores Marco Novo, que
treinará a equipa de Infantis masculina, e a professora
Inês Marinho, que será responsável pela equipa sénior
feminina.”
Marco Novo já esteve no
banco contra o Ala de Gon-

domar e neste regresso foi
dizendo que “ só mesmo
um amigo de infância como
o Miguel me convenceria a
voltar a uma casa que também é minha. Foi aqui que
me formei como atleta, fui
treinador e coordenador. Só
tenho pena que tenhamos
de começar de novo, quando
há 3 anos tínhamos praticamente todas as equipas.”
Pub
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RUI COSTA FOI TERCEIRO NA ARÁBIA SAUDITA
Rui Costa terminou a
Volta à Arábia Saudita, a
primeira da temporada, no
terceiro lugar da classificação geral a 48 segundos do
vencedor, o belga Maxim
Van Gils. O aguçadourense, que representa a UAE
Team Emirates, esteve
sempre entre os melhores
nas cinco etapas da prova
a tentar defender o triunfo
de 2020. Rui Costa entrou
da melhor forma na nova
época e agora vai preparar a participação no Tour
de Omã, que começa esta

quinta-feira, sendo uma
competição com seis etapas.
LUCAS LOPES
ESTREIA-SE COM
PÓDIO EM ESPANHA
Lucas Lopes subiu ao pódio na Vuelta a Guadalentin
(Murcia, Espanha). Na primeira corrida na categoria
sub23, o poveiro disse ter
terminado com “muitas boas
sensações” perante “um pelotão muito forte”. O ciclista
que este ano se transferiu
para a Caja Rural - Alea foi

terceiro classificado após
a realização de três etapas
entre sexta-feira e domingo. Lucas Lopes agradeceu
o apoio de todos e revelou
que de seguida vai participar na Essor Basque.

PÓLO GOLEADOR E COM QUINTETO NA SELEÇÃO

Um quinteto do Naval Povoense foi convocado para
um estágio de preparação
da Seleção Nacional Absoluta de pólo aquático. Diogo Fonte, Iuri Coelho, João
Moreira, Pedro Coentrão
e Tiago Mineiro vão estar
a treinar com a equipa das
quinas na Piscina Municipal
Rota dos Moveis (Recarei)
nos próximos dias 12 e 13
fevereiro. A direção técnica
da Federação Portuguesa
de Natação decidiu chamar
este cinco atletas, um feito
que é, para o CNP, “fruto do
trabalho desenvolvido pelos
técnicos, pela direção e do
empenho diário de todos os
jogadores”.
Entretanto, a equipa terminou a primeira fase do
escalão principal com uma
goleada. Os poveiros bateram o Foca por 20x5 e concluíram no quarto lugar da
classificação, cumprindo o
objetivo definido pelo treinador Javier Caceres, que
não escondeu a satisfação
e a ambição de tentar surpreender os favoritos na luta
pelo título quando a competição regressar após a pausa

de um mês que vai suceder.
Destaque para o capitão da
equipa, Bruno Ardions, que
voltou a ser o melhor marcador do encontro, com 4 golos, repetindo o feito no jogo
da jornada anterior. A próxima meta é a participação
na primeira fase da Taça de
Portugal, sendo o objetivo
do CNP atingir novamente a
Final-4 da competição.
FINAIS B NO
MEETING DA PÓVOA
Centenas de atletas e dezenas de clubes competiram

no Meeting Internacional de
Natação da Póvoa de Varzim. A defender as cores do
Naval Povoense nas piscinas
municipais da Varzim Lazer
estiveram 5 nadadores. A
prestação de Sérgio Araújo
(finais B de 50 e 100 bruços),
Tiago Carvalho (finais B de
50 e 100 mariposa e nos 200
livres), João Fernandes, Rodrigo Conceição e Luís Carvalho deixou o responsável
técnico, António Vasconcelos, “muito orgulhoso pelos
resultados, mas acima de
tudo pelo caminho percorrido até aqui”. Os nadadores

poveiros alcançaram vários
recordes pessoais, recordes
absolutos do clube e mínimos para os campeonatos
nacionais. Sérgio Araújo
acabou mesmo por vencer a
final B nos 100 metros bruços.
VELEJADOR SOBE AO
PÓDIO EM ESPANHA
Serafim Gonçalves trouxe
um pódio da deslocação que
fez a Espanha. O atleta do
Naval Povoense foi segundo
classificado na XV Regata
Social ILCA que decorreu na
Ria de Pontevedra, na enseada de Sanxenxo, no passado
fim-de-semana. O velejador
do clube poveiro, a competir em ILCA 7 (antes Laser
Standard), somou 8 pontos
correspondentes a um segundo e dois terceiros lugares na três regatas realizadas.
‘FOGUETE’ PREPARA
MUNDIAL
NO PANAMÁ
oel Rodrigues vai competir no Panamá, de 15 a 20 de
fevereiro, no ‘Bocas Invita-

cional’, uma prova aberta de
preparação para o Campeonato Mundial de Bodyboard
que se inicia já no próximo
mês de março no Peru. O
jovem atleta do Povoense,
conhecido como ‘foguete
das Caxinas’, foi apresentado
pela organização como “The
Portugal promise” e competirá contra os melhores num
evento internacional que
marca o início da campanha
navalista no mundial ProJunior. O atual vice-campeão
do mundo já assumiu que o
objetivo este ano é “ser campeão mundial pelo Clube
Naval Povoense”.
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MCDONALD’S ABRIU NA PÓVOA DE VARZIM
Abriu na passada segunda-feira, dia 7 de fevereiro,
o primeiro restaurante McDonald’s na Póvoa de Varzim. Este é já o 189º estabelecimento da marca a nível
nacional e tratou-se da primeira abertura em 2022.
O novo restaurante destaca-se pela nova decoração introduzida e por
disponibilizar duas pistas
de acesso ao McDrive para
um atendimento mais rápido, tendo 137 lugares

sentados na sala e mais 48
lugares na esplanada. Além
da aposta nas mais recentes
tecnologias para os clientes,
é de realçar o serviço McCafé com opções de consumo
fora das refeições principais.
A inauguração contou,
entre os convidados, com a
presença de Aires Pereira. O
presidente da Câmara Municipal destacou a importância
da presença da multinacional e desta abertura para a
economia local, numa zona

predominantemente residencial, tendo desejado que
possa tornar-se num ponto
atrativo e seguro.
O novo restaurante vai
ser gerido por Vítor Almeida, que iniciou a carreira na
McDonald’s em 2004 como
funcionário, tendo ascendido a gerente de restaurante
em 2016. Anteriormente tinha essa mesma função em
Vila do Conde, tendo reconhecido que esta abertura na
Póvoa de Varzim representa
o culminar de um longo trabalho e o cumprimento de
objetivos pessoais, estabelec
idos ao longo da carreira.
Depois do concelho vilacondense, com dois espaços
(Drive e Nassica) a funcionar há já bastantes anos, a
McDonald’s chegou agora à
Póvoa de Varzim.
Refira-se que a campanha
de comunicação da McDonald’s foi adaptada à realidade local, através do mote
‘Povoado de Sabor’ e do recurso às siglas poveiras.

Localizado na Estrada Nacional 13, em Aver-o-Mar,
esta abertura permitiu a
criação de 70 novos postos
de trabalho diretos, encorajando a inserção de jovens
poveiros no mercado de trabalho.
Em comunicado, o diretor
de operações da McDonald’s
Portugal, Estélio Sequeira,
considerou que esta abertura

na Póvoa de Varzim “vem
reiterar a aposta da McDonald’s em Portugal. Apesar
da crise causada pela pandemia, com um forte impacto no sector da restauração, a McDonald’s abriu
nos últimos dois anos 14
restaurantes, continuando a
contribuir para a economia
nacional e para a criação de
emprego”.
Pub

Visite o novo espaço McDonald’s
Rua Gomes de Amorim Nº 1453, Aver-o-Mar
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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

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 10 FEVEREIRO 2022 | 27

REGIÃO
RÁDIO
BITAITES

MANUEL SILVA E CARLOS NEVES NA GRANDE ENTREVISTA
O setor agrícola esteve
em destaque nas últimas
edições 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.
Manuel António Silva

(foto da direita), presidente
da Horpozim, e Carlos Neves (imagem da esqierda),
secretário-geral da Aprolep,
foram as escolhas da direção
para os programas que ainda podem ser escutadas na
secção Podcast na página da
rádio na Internet.

VÍTOR PIMENTA PASSOU
PELA ONDA DESPORTIVA
Vítor Pimenta foi o convidado da última edição
do programa Onda Desportiva. O fisioterapeuta já
trabalhou em clubes como
Varzim, Rio Ave, Gil Vicente e Aves, tendo estado
recentemente ao serviço da

seleção da Guiné Bissau que
participou na Taça das Nações Africanas.
A entrevista pode ser ouvida a qualquer instante na
secção Podcast (Em Foco)
na página da rádio na Internet.

Pub
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A CÓPIA É SEMPRE PIOR DO QUE O ORIGINAL
FERNANDO
VAZ DAS NEVES

30 de Janeiro de 2022 ficará gravado na história
das eleições legislativas em
Portugal. Não pela vitória
do Partido Socialista, mas
pelo facto de ter conseguido,
contra as previsões de muitos, uma maioria absoluta.
Confesso que a mim não
me surpreendeu a vitória
do Partido Socialista, nem a
maioria absoluta. Num artigo de 18 de Novembro 2021
alguém escrevia: “Costa irá,
por um lado, focalizar grande parte da sua actuação na

responsabilização do PCP e
BE no chumbo do Orçamento do Estado, tentando deste
modo, capitalizar os votos
dessa esquerda para o PS, e
por outro lado, aproveitará o
desnorte da direita para tentar seduzir o eleitorado flutuante, do centro, para assim
tentar a maioria absoluta”.
Relativamente aos outros partidos o autor escrevia que o PCP e o BE
poderiam ter um péssimo
resultado eleitoral, o que
se veio a confirmar com a
eleição de apenas 6 deputados pelo PCP e 5 pelo BE.
Em relação ao CHEGA,
escrevia-se que como partido anti sistema poderia
capitalizar, e muito, com
esta encenação política,
o que realmente se veio a
confirmar, ficando como
a terceira força política
com 12 Deputados eleitos.
Já no que ao CDS diz
respeito, escrevia-se que

caminhava para a irrelevância política, o que infelizmente veio a acontecer ao não ter conseguido
eleger Deputado algum.
Esse artigo tinha apenas
uma falha no que ao Iniciativa Liberal diz respeito. O autor escreveu “A Iniciativa Liberal, crescerá alguma coisa,
mas continuará a ter pouco
peso, no cenário pós-eleições,
para formação de Governo”. E
a verdade é que cresceu muito, tendo eleito 8 Deputados.
E pergunta agora o leitor: Quem foi o autor desse artigo? Desta vez não
foi Marques Mendes, não
foi João Miguel Tavares,
não foi Miguel Sousa Tavares, não foi Francisco
Louçã. Fui eu Próprio, Fernando Vaz das Neves, mas
quem sou eu… ninguém!!!
Claro está que, se Rui Rio
tivesse lido o que eu escrevi,
se calhar as coisas ter-lhe-iam corrido melhor… mas,

porque haveria ele de perder
tempo a ler o que este humilde e curioso cidadão escreve?
Chegados aqui, convém
reflectir, um pouco, no que
serão estes 4 anos de governação socialista, com maioria absoluta, e qual o papel
de Marcelo Rebelo de Sousa.
Marcelo é um dos grandes
derrotados deste acto eleitoral. Apostou as fichas todas
num bloco central que lhe
desse protagonismo e poder
de manipulação. Todavia,
Marcelo, tal como o CDS,
passou para a categoria da
irrelevância política. Estará
lá porque é uma obrigação
constitucional. Marcelo será
apenas uma figura decorativa que, de quando em vez,
aparecerá a dizer as baboseiras do costume, para assim
provar que ainda está vivo.
Não tenho dúvidas de que
serão 4 anos de governação
arrogante, de controlo total de todas as intuições, de

casos e casinhos, todos eles
devidamente abafados, de
nomeações atrás de nomeações, como o normal no PS,
em que para eles o Estado
está ao serviço do partido.
Claro que Costa não irá,
ao contrário do que disse
na noite eleitoral, dialogar
com ninguém. Irá encenar,
que é uma das suas grandes qualidades, uma espécie de diálogo, mas no fim
aprovará tudo como bem
entender, sem ter em conta a opinião de ninguém.
Todavia, e em abono da
verdade, teremos de concordar com António Costa
numa coisa: Costa prometeu que será diferente de
Sócrates. Não temos dúvida
alguma em acreditar que
Costa irá cumprir esta promessa. Mas, como sabiamente diz o Povo, a cópia é
sempre pior do que o original. Por isso, nada de bom
se avizinha para o reino.

RESCALDO: O COPO MEIO CHEIO
DANIEL SÁ FERREIRA

1- O Partido Socialista
venceu as eleições legislativas de 2022 com maioria
absoluta, coisa que nos dias
anteriores à eleição poucos
vaticinariam. Já se escreveu
comentário político sobre
o assunto suficiente para
rechear uma biblioteca de
enciclopédias. Uma leitura
atenta daquilo que foi sendo
escrito, tanto na imprensa
nacional como na estrangeira, permite-nos dizer que
no futuro, nos livros sobre
história política de Portugal,
na caixa sobre as eleições de
2022, a vitória socialista será
atribuída essencialmente a

três factores: foram eleições
antecipadas que os eleitores
não queriam, mas a culpa
pela sua convocação não
foi assacada ao Governo
em funções; as sondagens
pré-eleitorais e o comentário político feito à sua volta
criaram nos eleitores a sensação de que poderia haver
mudança de governo, reforçando a participação tanto
daqueles que se reviam na
governação socialista como
dos que queriam a todo o
custo impedir a eleição de
um putativo governo PSD/
CDS/IL com apoio parlamentar do CHEGA; se o
voto útil funcionou (e em
força) do lado do eleitorado
da “Geringonça”, o descontentamento com o Governo
socialista não se concentrou
num só partido, IL e CHEGA tiveram resultados assinaláveis, suficientes para
eleger grupos parlamentares robustos e esvaziaram a
margem de crescimento do
PSD.
2- Os diversos actores po-

líticos locais já se pronunciaram sobre os resultados
na Póvoa de Varzim, sendo
que algumas dos seus comentários merecem reparo.
É bem conhecida a tendência de não se admitir maus
resultados, ou de se tentar
empolar alguns pequenos
progressos para tentar construir uma narrativa agregadora- a velha técnica de
ver um pouco de água no
fundo de um copo e falar
num copo meio cheio. Objectivamente, olhemos para
os números, começando por
um que aparentemente escapou a toda a gente: esta foi a
eleição em que mais eleitores
expressaram validamente o
seu voto na Póvoa de Varzim. Ou seja, nunca tanta
gente votou na Póvoa de
Varzim: foi batido o recorde absoluto de votantes por
larga margem. No capítulo
das evidências ululantes, há
ainda mais duas a registar:
todos os partidos de direita, com excepção do CDS,
sobem em relação a 2019

(PSD sobe 1063 votos, IL
1304 e CHEGA 2047; CDS
desce 1072), o bloco de direita tem mais 3342 votos do
que há três anos; à esquerda,
o PS ganha 2037 votos, o BE
perde 1374, a CDU 223 e o
PAN 391, totalizando 1988
votos perdidos por esses três
partidos. Se quisermos juntar a estas contas os pequenos partidos de esquerda,
face a 2019 o Livre ganhou
109 votos, mas o PCTP/
MRPP, que em 2019 tinha
tido 116 votos, não se apresentou a sufrágio no distrito
do Porto. Também o PTP
perdeu 44 votos. A soma
de PS+BE+CDU+PAN+LIVRE+PCTP+PTP em 2019
foi de 13664 votos, em 2022,
P S + BE + C DU + PA N + L I VRE+PTP obtiveram 13662.
Em suma, PS e (à sua escala) o LIVRE beneficiaram
da transferência de votantes
dos outros partidos de esquerda, seguindo a tendência nacional.
3- Em sentido contrário, a
Póvoa de Varzim foi o úni-

co concelho do distrito do
Porto em que o Partido Socialista não foi o mais votado, assim como um dos dois
únicos em que o Partido Socialista não foi o partido que
mais cresceu (Na Póvoa de
Varzim foi o CHEGA e no
Porto foi a IL), talvez por o
crescimento do partido a nível local não ter conseguido
acompanhar o crescimento
a nível distrital e nacional (o
PS cresceu 4,01% na Póvoa,
5,03% no país e 5,88% no
distrito).
4- Em conclusão, PS e
PSD conseguirão encontrar
forma de ficar contentes
com alguns dos resultados
na Póvoa, CDS, BE, PCP e
PAN foram os grandes derrotados, LIVRE, IL e CHEGA os vencedores. Com
nuances que reflectem as
idiossincrasias do eleitorado
poveiro e o trabalho que foi,
ou não, feito pelas estruturas
locais e pelos candidatos do
concelho, os resultados eleitorais na Póvoa acabam por
não surpreender.
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OPINIÃO

O APOIO MUNICIPAL AOS BOMBEIROS
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Na reunião de 25 de janeiro, a Câmara deliberou,
por maioria, não aprovar
a proposta que os vereadores do Partido Socialista haviam apresentado
para a elaboração de um
regulamento de concessão de regalias aos nossos
Bombeiros
Voluntários.
Num executivo em que
ninguém contesta (bem
pelo contrário, todos reconhecem) “o espírito de
sacrifício, generosidade, abnegação, coragem, competência, dedicação e zelo em
prol da comunidade”, que
o PS invoca, a maioria dos
vereadores (ou seja, o PSD)
entendeu que se não justifica a atribuição das “regalias”
(assim mesmo: regalias) que
o PS propõe e que considera “sempre insuficientes
para compensar o sacrifício individual e das famílias
dos bombeiros voluntários”.
Que regalias eram essas?
Resumidamente (e só citando as principais): a bolsa
anual de serviço voluntário
de risco; a redução de 50%
na fatura da água, saneamento e resíduos sólidos;
isenção do estacionamento à superfície; reembolso
do valor do passe de transportes públicos; reembolso
de 50% das despesas com
berçários, creches e estabelecimentos de educação
pré-escolar; isenção de IMI
e de taxa de licença de construção, ampliação ou modificação de casa de habitação
próprio e permanente…
O assunto, a que toda
a comunidade é sensível,
adquiriu, no presente contexto político, sensibilidade acrescida pelo facto de
chegar à câmara pelas mãos
de quem foi (repito: foi, ou
seja, não é) comandante da

corporação – e não pela via
institucional adequada, que
seria a sua Direção. Oportunismo político, com a agravante de interesse próprio
à mistura? Não vou por aí,
mas esta é sempre a sombra
que este mensageiro projeta sobre a sua mensagem.
Que argumentou o PSD
para provar que a prática do município beneficia mais os bombeiros do
que a proposta socialista?
- Relativamente à “bolsa
anual de serviço voluntário
de risco e altruísmo”, lembrou que, desde 2016, a Câmara atribui aos bombeiros,
pelo Natal, um apoio igual
ao que estes arrecadam nos
peditórios de rua: em 5 anos
foram 150 mil euros. E a este
acrescem dois outros: um,
para apoio à atividade social,
de 90 mil euros anuais; e outro, criado em 2019, para remuneração da equipa de intervenção permanente, que
já ascendeu a 94 mil euros.
- Quanto à “redução de
50% na fatura da água, saneamento e resíduos sólidos”, além de já ser prática do município conceder
estes benefícios a quem se
encontre em situação social
e/ou financeira desfavorecida ou vulnerável, lembraram os vereadores do PSD
que a nossa corporação de
Bombeiros é a beneficiária
do retorno financeiro que
o projeto de recolha seletiva de resíduos (o “porta-a-porta”) tem proporcionado, graças à reciclagem das
625 toneladas de resíduos
até agora separadas pelos
consumidores
poveiros.
- Quanto à “isenção de pagamento do estacionamento
à superfície”, este beneficio
colidiria com os princípios
de igualdade e com o dever

de não discriminação, que
só muito excecionalmente se
justificam. (Justificou-se, por
exemplo, na concessão de
estacionamento bonificado
aos residentes na Matriz na
sequência das obras de requalificação daquele bairro).
- Quanto ao “reembolso
do valor do passe de transportes públicos”, já o município comparticipa os passes
municipais e intermunicipais, bem como o passe familiar e o transporte escolar.
- Quanto ao “reembolso
em 50% das despesas com
berçários, creches e estabelecimentos de educação
pré-escolar”, bem como às
“refeições gratuitas para filhos de bombeiros”, já a câmara concede apoios, quer
por mérito escolar, quer
por necessidade social e/
ou financeira do agregado.
(Só em refeições escolares
a Câmara gastou, no último ano, 712 mil euros).
- Quanto à “isenção de
IMI” e da “taxa de licença
de construção, ampliação
ou modificação”, foi lembrado que o município cobra
a taxa de IMI mais baixa e
que não seria justo favorecer os bombeiros que têm
habitação própria em detri-

mento dos que vivem em
casa arrendada ou residem
fora do concelho. Em vez de
isentar de impostos e taxas,
a Câmara paga na íntegra o
seguro de acidentes pessoais
dos bombeiros, cujo custo
ultrapassa os 46 mil euros.
Em síntese, entende a
maioria social-democrata
(pelos vistos em consonância com quem, na Direção
e no Comando, gere a nossa
corporação de bombeiros)
que a atual situação (ou seja,
os apoios financeiros e logísticos atribuídos pelo município, quer à corporação,
quer aos seus operacionais) é
preferível à que resultaria da
proposta socialista que representaria, isso sim, a abertura de uma fenda pela qual
se apresentariam à mesa do
orçamento municipal as reivindicações de voluntários
de vários outros (e importantes) setores de atividade.
Há intenções que, quando
desproporcionadas ou conceptualmente contraditórias
(é, sem dúvida, contraditório
alguém dizer-se “voluntário”
e reclamar “regalias”) se desacreditam, prejudicando a
causa que se propõem servir.
P.R.
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LAZER
SOPA DE LETRAS

ANEDOTAS
O Carlos Pereira sai um pouco tarde do trabalho
e no caminho para sua casa lembra-se que é o
aniversário da sua filha e que ainda não tinha
comprado o presente para ela.
Ele para o carro diante de uma loja de brinquedos,
entra e pergunta à vendedora:
- Quanto custa a boneca que está na vitrine?
De uma forma educada a vendedora responde:
- Qual boneca? Pois nós temos:
“Boneca vai à academia”, por 50 euros,
“Boneca joga Volley”, por 50 euros,
“Boneca vai às compras”, por 50 euros,
“Boneca vai à praia”, por 50 euros,
“Boneca vai dançar”, por 50 euros e
“Boneca divorciada”, por 1.000 euros.
Carlos, surpreendido, pergunta:
- Porque é que a Boneca Divorciada custa mil
euros enquanto as outras custam apenas 50 euros?
A vendedora responde:
- Caro senhor… a “Boneca divorciada” vem com:
o carro do marido,
a casa do marido,
o iate do marido e
os móveis do marido.
O miúdo chega a casa todo contente e diz ao pai:
- Pai! Eu sou mais esperto do que a professora!
- Mais esperto do que a professora? Como assim?
- Ora, eu passei para a escola secundária e a
professora ficou na escola primária!

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

O Joãozinho pergunta à mãe:
- Mãe, posso fazer-te uma pergunta?
- Claro que sim, filho.
- Preferias que eu partisse a perna ou o vaso de
prata?
- Que pergunta tão tola, Joãozinho. Claro que
preferia que partisses o vaso de prata.
- Então podes ficar contente!
- Porquê?
- Porque eu não parti a perna.
Um bêbado entra num bar e vê uma mesa onde
estão sentados dois rapazes iguais:
- Desculpem, será que estou a ver de mais?
- Não, não está… responde um dos rapazes! Nós
somos mesmo gémeos!
Ainda incrédulo, o bêbado pergunta:
- Os quatro?…
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LAZER
ANEDOTAS
O Presidente queria um selo com uma foto sua para celebrar o seu
primeiro ano de governo.
Ele exigiu um selo de altíssima qualidade.
Os selos são criados, impressos e vendidos.
O Presidente fica radiante!
Alguns dias depois, o Presidente fica furioso ao ouvir reclamações de que
o selo não adere aos envelopes.
O Presidente convoca os responsáveis e ordena que investiguem o assunto.
Eles pesquisam as agências dos correios de todo o país e relatam o
problema.
Todos dizem:
- Não há nada de errado com a qualidade dos selos. O problema é que as
pessoas andam a cuspir do lado errado.
Uma loira viajou para o Rio de Janeiro no fim-de-semana.
Antes de partir um amigo deu uma recomendação:
- Tem cuidado, pois no Rio de Janeiro na sombra estão 50 graus!
A loira agradeceu o conselho, mas um mês depois retornou mais
bronzeada que um carvão.
Ao encontrar o amigo, ele pergunta:
- Eu não te avisei para tu tomares cuidado?
E a loira responde:
- Pois é, tu disseste que na sombra estavam 50 graus e por isso eu andei
sempre no lado do sol!
Um jovem que queria emagrecer decide ir ao médico.
Ele diz:
- Sr. Doutor, eu quero emagrecer e preciso muito da sua ajuda da sua
ajuda!
Ao que o médico diz:
- Isso é fácil, basta abanar a cabeça da esquerda para a direita e vice-versa.
Ele, estranhando, pergunta:
- Quantas vezes? E porquê?
- De forma a rejeitar sempre que lhe derem comida.
Uma loira estava a passear e viu um acidente de alguém que tinha sido
atropelado.
Esta queria ver mais perto mas estava lá muita gente, e então começou a
gritar:
- Sou parente da vítima, sou parente da vítima! Deixem passar, sou parente
da vítima!
Depois, quando finalmente chegou mais perto, reparou que afinal quem
tinha sido atropelado tinha sido um burro.
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O TEMPO NA REGIÃO - 10 A 16 FEVEREIRO

ÚLTIMAS

SÉRGIO DUARTE SUCEDE A PARTIR DE HOJE A
CALDEIRA FIGUEIREDO NA LIDERANÇA DO CDP
Os sócios do Desportivo
da Póvoa são chamados esta
quinta-feira, dia 10, a participar numa assembleia que
inclui a eleição dos órgãos
sociais para os próximos
três anos. O escrutínio vai
decorrer no museu do clube
entre as 18h e as 21h, podendo votar quem tenha as
quotas regularizadas até ao
passado mês de dezembro.
Após a publicação dos resultados será reatada a reunião
magna com a apreciação das
contas de 2021, logo seguida da tomada de posse dos
eleitos, finalizando com um
período destinado à abordagem de assuntos de interesse.
NOVA EQUIPA
O médico Sérgio Duarte (à direita, na foto) lidera

a única lista candidata ao
sufrágio. O também capitão da equipa de basquetebol contará com Rui Coelho
como vice-presidente, sendo
os outros diretores António
Mirra, José Manuel Teixeira,
Francisco Eduardo Antunes,
Paulo Sérgio Almeida, Paulo
Jorge Cancela, Cláudia Norte
e Nuno Nogueira.
A Assembleia Geral passará a ser liderada por Francis-

co Manuel Pereira, enquanto
o Conselho Fiscal terá Carlos
José Henriques como presidente.
Para o Conselho Geral foram propostos duas dezenas
de elementos, entre os quais
Dimas Pinto e José Mata Carvalho, entre outros.
CRÍTICAS NA SAÍDA
De saída está Caldeira Fi-

gueiredo (à esquerda, na
foto), que deu a entender
na Rádio Onda Viva que
afastou uma recandidatura à
presidência face ao que chamou de “caráter vingativo e
persecutório do presidente da Câmara“ para com o
CDP, defendendo que Aires
Pereira “mostrou determinação em destruir as bases
do clube”, provocando um
“desgaste” que levou o dirigente a salvaguardar os
interesses da instituição e
a abandonar funções que
desempenhava há cerca de
duas décadas. Tudo isto na
sequência do contrato de desenvolvimento imobiliário
assinado com a empresa angolana PEC - Projeto Consultadoria e Investimentos,
que não avançou e que está
nos tribunais com um pedido de indemnização.

EDIL VISITA MÉDICO HÉLDER PEREIRA
FREGUESIAS APRESENTOU LIVRO
O presidente da Câmara
de Vila do Conde, Vítor
Costa, acompanhado pelos vereadores com pelouros atribuídos, iniciou ontem um ciclo de reuniões
de trabalho nas freguesias
do concelho.
O objetivo será auscultar os anseios mais prementes dos autarcas e da
população. A primeira
visita foi à freguesia de
Junqueira. Este trabalho,
segundo a autarquia, “baseia-se no princípio da
descentralização, numa
lógica de proximidade e
de racionalização da gestão dos recursos públicos
com vista ao exercício de
um poder local ágil e eficaz que ajude a resolver os
reais problemas das pessoas”.

12 fevereiro, sábado
‘One man show’,
com Herman José,
Cine-Teatro Garrett,
às 21h30
Concertos de
Fernando Daniel,
Teatro Municipal
de Vila do Conde,
às 17h e 21h30

13 fevereiro, domingo
Plano de Promoção do
Atletismo,
1ª jornada, corta-mato
Aguçadoura, às 9h

17 fevereiro, quinta
‘Benedetta’,
Cinema Octopus
Cine-Teatro Garrett,
às 21h45
‘Odeio-te e Amo-te’,
Cinema às Quintas,
Teatro Municipal de Vila
do Conde, às 21h30

18 fevereiro, sexta
‘Beiriz. Património
arqueológico e artístico’,
mesa-redonda e
apresentação do
programa dos 150 anos
da Igreja Paroquial,
às 21h30, na Igreja de
Santa Eulália de Beiriz

23 fevereiro, quarta
‘Musicando’, conversa
sobre música,
com coordenação de
Luís Amaro de Oliveira,
na Cooperativa A
Filantrópica, às 18h30
O investigador e ortopedista do Centro Hospitalar
Póvoa de Varzim/Vila do
Conde, Hélder Pereira, apresentou no Centro de Memória de Vila do Conde o livro
“Lateral ankle instability: an
internacional approach by
the ankle instability group”.
A obra resulta de uma in-

vestigação do médico de 45
anos (segundo à direita na
foto) e de outros especialistas sobre as mazelas no tornozelo, uma zona do corpo
muito instável e propícia a
lesões.
A sessão foi conduzida
pelo jornalista João Ricardo Pateiro e contou com a

presença do presidente da
Câmara, Vítor Costa, do presidente do Conselho de Administração do CHPVVC,
José Gaspar Pais, do ex-jogador Hélder Postiga, atletas,
dirigentes e treinadores em
apoio ao autor num momento importante da Ciência e
Traumatologia Desportiva.

