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VILA DO CONDE

Moradia em Banda em Vila do Conde próxima 
de todas as comodidades como praia, 

comércio, serviços, escolas, restaurantes, 
zonas de lazer e acessos a auto estrada.

VILA DO CONDE

Apartamento T3  remodelado com vista mar 
em Vila do Conde

Tipologia T3  |                             276 000€

PÓVOA DE VARZIM

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

zona residencial.

FOTO

Tipologia V3  |                             249 500€ Tipologia T3 |                              190 000€
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FIM DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR VAI 
PERMITIR AVANÇO DO PÓVOA ARENA

Pub

DESTAQUE

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

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

A obra do Póvoa Arena 
passou a ter todas as con-
dições para fi nalmente ar-
rancar. Além da aprovação 
do Plano de Pormenor da 
Zona E54 pela Assembleia 
Municipal, o presidente Ai-
res Pereira revelou no fi nal 
da sessão realizada na noite 
da passada quinta-feira que 
a justiça deu luz verde para 
o avanço da empreitada 
dado que o tribunal “pura 
e simplesmente decidiu que 
não havia lugar a providên-
cia cautelar e que todos os 
argumentos utilizados não 
faziam sentido”.

Recorde-se que, em fi nais 
de 2020, o Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Porto 
tinha suspendido a demo-
lição da Praça de Touros 
na sequência de uma ação 
movida pela Patripove (As-
sociação de Defesa e Con-
solidação do Património 
Poveiro). Após a esperada 
publicação do documen-
to no Diário da República 

nos próximos dias, a obra 
poderá então entrar em an-
damento, reconheceu Aires 
Pereira, que não conseguiu 
confi rmar se o orçamento 
previsto de 10 milhões irá 
manter-se depois da para-
gem inesperada de mais de 
um ano. O edil lembrou que 
esse atraso tem implicações 
para a empresa construtora 
e que os custos associados 
terão que ser reclamados “a 
quem colocou este enorme 
prejuízo ao erário público”, 
prometendo que o municí-
pio “não abdicará de fazer 
o que a lei permitir para ser 
ressarcido”.

De resto, Aires Pereira não 
escondeu a grande satisfação 
e destacou a importância da 
aprovação do PPE54, que 
engloba também o estádio 
e campo de treinos do Var-
zim e as várias instalações do 
CDP.  “O único projeto que 
foi apresentado com coerên-
cia e com capacidade para 
ser executado foi a Câmara 

apresentou. Nas interven-
ções dos diversos partidos 
da oposição ninguém se en-
tende. Um quer isto e o con-
trário disto, o outro quer o 
contrário de tudo. Imaginem 
como seria possível fazer um 
E54 que satisfi zesse todas as 
pessoas. Isto realça muito a 
importância do PSD ter um 
projeto coerente e sufragado 
e ser claro nas propostas que 
faz às pessoas. Saio daqui 
muito satisfeito com a apro-
vação do E54, porque caso 
contrário o que passaríamos 
a ter era construção nos ter-
renos do Desportivo e nos 
terrenos do Varzim, ou seja 
as pessoas nem sequer me-
dem bem as propostas e as 
consequências que elas têm 
para todos nós. Agora temos 
condições para caminhar e 
os clubes, que são os parcei-
ros deste processo, passam a 
saber aquilo que podem fa-
zer e qual é o seu futuro”.

OPOSIÇÃO VOTOU 
CONTRA O PLANO 
DE PORMENOR E54, 
MAS PSD APROVOU-O

A proposta de alteração 
do Plano de Pormenor E54, 
que engloba a Praça de Tou-
ros, o estádio e campo de 
treinos do Varzim e as várias 
instalações do CDP, foi apro-
vada apenas pela maioria so-
cial-democrata, com toda a 
oposição (PS, Chega, IL, BE, 

CDS e CDU) a votar contra.
Silva Garcia, do PS, lamen-

tou que esta alteração não 
tenha sido aproveitada para 
corrigir um problema histó-
rico naquele local, questio-
nando a “versatilidade” de 
um equipamento multiusos 
que apelidou de “monstro” 
que vai trazer problemas de 
trânsito.

Miguel Rios, do Chega, 
afi rmou-se contra a cons-
trução do Póvoa Arena, 
que considera “um erro e 
uma despesa sem sentido”.
João Martins, da CDU, con-
cordou com a demolição 
da Tourada, mas preferia 
ver nascer um jardim urba-
no em vez do Póvoa Arena 
numa área tão densifi cada.

José Carmo, do CDS, en-
tende que este processo é 
“pouco transparente e uma 
obsessão” que pode ter pou-
ca viabilidade face à concor-
rência regional que o Póvoa 
Arena vai ter.

Marco Mendonça, do BE, 

considerou este processo 
‘enviesado’ e defendeu que 
o pavilhão multiusos deve-
ria motivar a realização de 
referendo local.

Da Iniciativa Liberal não 
foi possível obter declara-
ções no fi nal, mas o PSD 
fez questão de defender a 
aprovação através do por-
ta-voz, Miranda Coelho, 
que destacou o potencial da 
criação de “uma nova cen-
tralidade na cidade”.

Refi ra-se que a Assem-
bleia Municipal aprovou 
também o Regulamento do 
Programa de Apoio à Ren-
da, um projeto integrado 
na Estratégia Local de Ha-
bitação que pretende dar 
resposta às necessidades 
habitacionais de agregados 
familiares com carência 
económica no concelho. 
Os deputados deliberaram, 
ainda, prorrogar a transfe-
rência das competências no 
âmbito da ação social até 1 
de janeiro de 2023.
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BICICLETA É APOSTA JUNTO DOS MAIS NOVOS
Cerca de 450 alunos de 

17 escolas do ensino bá-
sico da Póvoa de Varzim 
já tiveram a oportunida-
de de aprender a andar de 
bicicleta em segurança. Os 
dados foram revelados pela 
autarquia quando passa 
mais de um ano do lança-
mento do “É Bom Pedalar 
Aqui!” – um projeto de 
educação ambiental fi nan-
ciado pelo Fundo Ambien-

tal ENEA. Os resultados não 
poderiam ser mais satisfató-
rios, realça a nota informati-
va do município, que lembra 
que 5 escolas foram até con-
templadas com pavimentos 
e sinalética de curtos cir-
cuitos cicláveis. Atualmente 
decorrem sessões teóricas 
que realçam a importân-
cia de optar por modos de 
transporte não poluentes, 
as regras de circulação e os 

princípios de cidadania 
ativa. As aulas práticas vão 
começar apenas no mês de 
maio, nos recreios, com o 
apoio da Polícia Municipal. 
As escolas inscritas no pro-
jeto “É Bom Pedalar Aqui!” 
são a Nova, Desterro,  Sé-
culo, Giesteira, Pedreira, 
Agro Velho, Fieiro, Navais, 
Teso, Igreja, Paçô, Cadilhe, 
Granja, Rates, Quinta, Fon-
taínhas e Machuqueiras.

A passada segunda-feira 
fi cou marcada pelo início 
de um novo curso ocu-
pacional de tempos livres 
sobre a Camisola Poveira. 
Uma turma acabada de 
fechar iniciou uma forma-
ção em horário laboral que 
vai ter a duração de 100 
horas. As aulas decorrem 
no Centro Póvoa Empre-
sas numa parceria entre 
o Município da Póvoa de 
Varzim e o Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fi ssional, através do Centro 
de Formação “Qualifi ca” 
de Viana do Castelo. Esta 
turma começa a dar res-
posta à elevada procura 
que tinha deixado cerca 
de 75 pessoas em lista de 

CAMISOLA CONTINUA A MOTIVAR INTERESSE

espera. No entanto, ainda 
se encontram vagas abertas 
para outra turma, aberta a 
todos os interessados em 
aprender a confecionar a Ca-
misola Poveira, sem escola-
ridade mínima obrigatória. 
Quem tiver interesse pode 
fazer a inscrição presencial 

no Centro de Emprego ou 
junto da autarquia, através 
do e-mail  pturismo@cm-p-
varzim.pt  ou telefone  252 
298 120. Além de recebe-
rem a bolsa de formação, os 
formandos terão apoio para 
cobrir as despesas de deslo-
cação, alimentação e even-

tual apoio no acolhimento 
de fi lhos menores. 

PÓVOA AO LADO 
DA UCRÂNIA 
EM FÓRUM I
NTERNACIONAL

Num encontro, pela Inter-
net, de mais de 200 autarcas 
internacionais, o presiden-
te da Câmara manifestou a 
“profunda solidariedade” da 
Póvoa de Varzim para com 
“todos os afetados“ pelo 
confl ito na Ucrânia. 

Aires Pereira, que perten-
ce ao Comité das Regiões, 
um órgão consultivo da 
União Europeia, pronun-
ciou-se a favor da adoção 
do apelo preconizado pela 

presidente do município 
de Gdansk, na Polónia, 
que exortou os governos 
europeus a fazerem todos 
os esforços para terminar 
com a guerra, começan-
do por suspender todas as 
relações comerciais com 
a Rússia e a Bielorúsia até 
retirada das tropas de solo 
ucraniano. 

A proposta refere ainda 
que os membros da UE 
recebam refugiados e evi-
tem a maior crise desde 
a II Guerra Mundial. Por 
outro lado, é feito um pe-
dido a todos os autarcas do 
mundo que falem a uma 
só e denunciem e docu-
mentem eventuais crimes 
de guerra.
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MUNICÍPIO

PÓVOA RECUSA RECEBER COMPETÊNCIAS 
NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO JÁ A 1 DE ABRIL

A Câmara da Póvoa de 
Varzim decidiu manifestar 
indisponibilidade para a 
transferência de competên-
cias do Estado para o Mu-
nicípio nas áreas da saúde e 
da educação a partir de 1 de 
abril. O assunto foi discutido 
na última reunião do execu-
tivo e mereceu a aprovação 
de um documento a remeter 
ao Governo com os votos 
favoráveis do PSD e sem a 
concordância do PS. 

No caso da saúde, Aires 
Pereira apontou a “difi cul-
dade enorme” em perceber 
junto da Administração Re-
gional de Saúde e do Agru-
pamento de Centros de 
Saúde “o que vai passar para 
a responsabilidade da au-
tarquia e quais os encargos 
inerentes”, algo que o edil 
considera “inusitado” pela 
ausência de partilha das en-
tidades que querem delegar 
competências. 

No caso da educação, o 
Aires Pereira disse que a 
Câmara “fez um trabalho 
minucioso junto das escolas 

locais” e concluiu que “exis-
te já um desvio de 4 milhões 
de euros na verba proposta 
a transferir pelo Ministé-
rio” no âmbito das tarefas 
já conhecidas a delegar na 
autarquia, lamentando o au-
tarca que ainda haja algumas 
competências por anunciar 
em portarias a publicar. 

“O Governo não pode es-
tar a agir de boa-fé”, acusa 
Aires Pereira, cuja intenção 
é prorrogar o prazo para a 
passagem dessas responsa-

ção com A Guarda, cida-
de da Galiza, em Espanha, 
com a qual tem uma ligação 
histórica, sobretudo devi-
do às questões piscatórias. 
O processo esteve parado 
cerca de dois anos devido à 
pandemia, mas agora vai ser 
ofi cializado, sendo o objeti-
vo ter o protocolo assinado 
por altura das festas de São 
Pedro, revelou Aires Pereira. 
Esta será a quarta gemina-
ção depois das já existentes 
com Montgeron, em França, 
desde 1986, com Eschborn, 
na Alemanha, desde 1988, e 
com Zabbar, em Malta, des-
de 2001. 

PROPOSTA DO PS

Os vereadores do PS pro-
puseram no fi nal da sessão 
da passada terça-feira “a 
realização de um estudo e a 
implementação de um plano 
que vise reduzir signifi cati-
vamente os consumos ener-
géticos do município”. João 
Trocado e Ilda Cadilhe fri-
saram que a atual crise ener-

gética, com escalada brutal 
de preços nos gás natural, 
eletricidade e combustíveis, 
“obriga a encarar este tema 
com ainda maior seriedade 
e urgência”. Os socialistas re-
comendaram à maioria que 
seja feito um levantamento 
dos gastos atuais nesta área, 
“sinalizando a importância 
e prioridade da redução de 
consumos” para “antecipar 
os efeitos sobre as contas 
do município”. Aires Perei-
ra confi rmou que este mes-
mo assunto foi já abordado 
na habitual reunião mensal 
com os chefes de divisão e, 
frisando já estar atento para 
esta realidade, não deixou 
de reconhecer alguma preo-
cupação com o futuro. 

OUTRAS DECISÕES

Finalmente, refi ra-se que 
o executivo aprovou por 
unanimidade apoios a duas 
entidades: ao Belém para a 
compra da sede e à Cerca 
para a campanha de esterili-
zação de animais.
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265 Anos na Saúde e Apoio Social

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

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

C E N T R O  D E  D I A

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

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

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

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

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

IRS SOLIDÁRIO
Pequenos gestos que fazem uma grande diferença

500850208

Este gesto não tem qualquer custo para si, mas terá um grande significado para todos os que, diariamente, usufruem dos serviços desta Instituição.
Os utentes da Santa Casa da Misericórdia irão agradecer a sua generosa contribuição.

Nesta altura tão difícil para todos, ao preencher a sua declaração de IRS, pode ajudar a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, no apoio à população idosa e
carenciada do concelho.
Preencha o Quadro 11 da Declaração Modelo 3 do IRS, indicando o NIPC: 500850208 e doando assim 0,5% do seu IRS a esta Instituição.

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

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

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

bilidades para evitar “o caos 
nas escolas” no próximo 
mês, atrasando essa entrada 
em vigor para o início do 
próximo ano letivo. Esta sex-
ta-feira a questão será deba-
tida no Conselho Metropo-
litano e junto da Associação 
Nacional de Municípios. 

GEMINAÇÃO 
COM A GUARDA

A Póvoa de Varzim vai 
avançar com uma gemina-
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CORO CAPELA MARTA CELEBROU 71º ANIVERSÁRIO 
O Coro Capela Marta 

assinalou no passado sá-
bado a passagem do 71.º 
aniversário. Depois de uma 
romagem matinal ao ce-
mitério, para ser prestada 
a habitual homenagem aos 
antigos elementos e amigos 
da instituição, ao final da 
tarde decorreu, na Igreja 
Matriz, uma Missa de Ação 
de Graças, celebrada pelo 
prior Avelino Castro e que 
contou com   a tradicional 
interpretação do coro Ca-
pela Marta, cujo primeiro 
maestro foi António José 
Gomes Júnior. 

Entretanto, no próximo 
domingo, dia 27, o grupo irá 
atuar no Auditório do Mar 
de Vigo, em Espanha, no 
XVI Festival de Habaneras 
e Polifonia “Ao son das Illas 
Cíes”. Esta será a  primeira 
grande atuação na tempora-
da de 2022 e terá a direção 
musical de Tiago André Pe-
reira. O evento é considera-
do um dos mais importantes 
do género no país vizinho, 
contando com a participa-
ção de diversos coros es-
panhóis e sendo a Capela 
Marta, nesta edição, a única 
representante de Portugal.

A nova direção da Con-
fraria dos Sabores Poveiros 
já tomou posse. A vereado-
ra do pelouro do Turismo 
no Município da Póvoa de 
Varzim, Lucinda Amorim, 
foi reconduzida na lideran-
ça para um novo mandato 
de dois anos, assim com 
os restantes elementos dos 
órgãos sociais, sendo  Alí-
pio Branco o presidente da 
Assembleia Geral e Rodri-
go Moça o responsável pelo 
Conselho Fiscal. 

Fundada em 2011, a 
Confraria dos Sabores Po-
veiros tem por objetivo 

CONFRARIA MANTÉM ELEMENTOS EM FUNÇÕES
central preservar e promover 
a gastronomia tradicional da 
Póvoa de Varzim, tendo a 
Pescada e a Rabanada à Po-
veira como os pontos de re-
ferência, tal como o Arroz de 
Sardinha. 

A atuação dos seus mem-
bros visa promover o estudo, 
defesa e divulgação dos pra-
tos tradicionais e promover 
medidas tendentes à fixação 
das características básicas 
e típicas das receitas, pro-
curando encaixar de forma 
harmoniosa a evolução na-
tural dos conceitos gastronó-
micos.

Está assegurada a con-
tinuidade do “Clube de 
Reparadores”. Trata-se de 
um projeto criado no ano 
passado pela Delegação 
da Cruz Vermelha da Pó-
voa de Varzim em parceria 
com o município povei-
ro e com a LIPOR, tendo 
em vista a implementação 
conjunta e local do proje-
to Incubadora de Ativação 
Social (IncubAS).

‘CLUBE DE REPARADORES’ FOI UM SUCESSO E VAI CONTINUAR
O Diana-Bar acolheu na 

passda quarta-feira a sessão 
de entrega de certificados 
aos primeiros formandos do 
“Clube de Reparadores” e 
também foi palco da assina-
tura do protocolo de media-
ção social pela presidente da 
delegação poveira da Cruz 
Vermelha, Luísa Tavares 
Moreira, e pelo representan-
te da LIPOR, Fernando Leite 
(na foto). 

O momento serviu tam-
bém para fazer um balanço 
do projeto, que trouxe mais-
-valias a nível social e am-
biental, sendo de destacar a 
aposta na formação e inte-
gração profissional de pes-
soas desempregadas através 
da recuperação de equipa-
mentos elétricos e eletróni-
cos. Estes são, depois de re-
parados,  doados a famílias 
carenciadas e a instituições 

SOCIEDADE

Recorde-se que, depois 
do adiamento em dezembro 
passado, é já no próximo dia 
23 de abril que vai realizar-

-se o IX Capítulo da Con-
fraria dos Sabores Poveiros, 
que vai englobar a entroni-
zação de novos elementos e 

trará novamente dezenas 
de confrades oriundos de 
todo o país até à Póvoa de 
Varzim.

presença do autarca Ai-
res Pereira, que felicitou 
todos os envolvidos no 
“Clube de Reparadores” e 
destacou impacto positivo 
na economia circular e na 
aproximação do tecido em-
presarial poveiro a um pú-
blico vulnerável, como é o 
caso dos desempregados de 
longa duração e dos jovens 
NEET (not in employment 
education or training).

Pub

de solidariedade social do 
concelho. 

A sessão contou com a 
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Há mais um jovem po-
veiro a dar cartas nos es-
tudos além fronteiras. A 
Sociedade Americana de 
Física aproveitou o encon-
tro anual em Chicago para 
distinguir António Carlos 
Costa pelo facto deste jo-
vem ter elaborado aquilo 
que a entidade dos Estados 
Unidos considerou a me-
lhor tese de doutoramento 
em Biofísica de 2021.

António Carlos Costa 
completou o ensino secun-

dário na Póvoa de Varzim, 
na Escola Eça de Queirós, 
entrando logo a seguir na 
Universidade de Coimbra, 
onde se licenciou. O mestra-
do e o doutoramento ocor-
reram em Amesterdão, nos 
Países Baixos. O poveiro é 
atualmente investigador na 
Escola Superior de Paris, na 
Sorbonne, e recebeu o pré-
mio norte-americano numa 
cerimónia realizada no pas-
sado dia 14, na qual contou 
com a importante presença 

RUI COELHO DIRIGE BOMBEIROS ATÉ 2025
Rui Coelho foi reeleito, 

no passado dia 10, presi-
dente da direção da Real 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios da Póvoa de Varzim. 
O recandidato encabeçou a 
única lista que se apresen-

tou às eleições que defini-
ram os  órgãos sociais para 
os próximos três anos, sendo 
a principal novidade a saída 
de Sílvio Morão da lideran-
ça da Assembleia Geral, que 
passa a ser presidida por Ed-
gar Martins. 

HÉLDER PEREIRA DOUTORADO COM NOTA MÁXIMA 
O  médico Hélder Perei-

ra, do Centro Hospitalar da 
Póvoa de Varzim / Vila do 
Conde, obteve a classifica-
ção mais elevada possível 
na Universidade do Minho, 
onde apresentou a tese de 
doutoramento na Escola 
de Medicina. O júri louvou 
“a originalidade, natureza 
inovadora e elevado nível 
cientifico do trabalho de 
investigação” do cirurgião 

ortopedista que tem vários 
trabalhos publicados em re-
vistas com ”exigência edito-
rial”. No entendimento unâ-
nime dos jurados, as provas 
foram de “nível excecional”, 
com “rigor cientifico, matu-
ridade e capacidade de sín-
tese” e, por isso, decidiram 
aprovar o candidato com 
“Muito Bom” que é a men-
ção mais elevada prevista no 
Regulamento Académico.

ANTÓNIO CARLOS COSTA PREMIADO NOS EUA

Hélder Pereira já referiu 
que “foi um dia muito espe-
cial” na carreira profissional 
e o tema da tese foi a aborda-
gem às patologias do joelho. 
Em rigor o título foi: “Tissue 
Engineering and Regenera-
tive Medicine: Approaches 
and Clinical Challenges in 
Human Knee Pathologies”. 
Os orientadores foram os 
especialistas João Espreguei-
ra-Mendes e Rui Luís Reis.

da família mais próxima 
(pai, mãe e irmão). 

Rui Coelho está há 15 
anos em funções e antevê 
que o próximo mandato 
seja ainda mais complicado 
para a instituição devido aos 
problemas económicos que 
afetam a sociedade nacio-
nal e mundial. Mesmo com 

os constrangimentos es-
perados na  atividade diá-
ria pelo aumento de cus-
tos, por exemplo, com os 
combustíveis, o dirigente 
prometeu tudo fazer para 
que o socorro à população 
nunca fique em causa. 

Rua Dr. Leonardo Coimbra, 47 - Loja 23 | 4490-621 Póvoa de Varzim
(Praça dos Combatentes - atrás do Tribunal da Póvoa)
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FREGUESIAS

Um pouco por todo o 
lado prosseguem as ações 
de apoio à Ucrânia. A 
Onda Viva foi convidada a 
marcar presença numa que 
sucedeu no passado dia 13 
em São Pedro de Rates.

Os pais dos jogadores e 
a equipa técnica do esca-
lão de escolinhas do clube 
local juntaram-se para uma 
angariação de bens e uma 
homenagem às crianças 
ucranianas que fugiram 
do país de origem devido à 
guerra.

O diretor Marco Faria 
explicou que esta ação pre-
tendeu mostrar a impor-
tância das ações humani-

tárias aos mais novos. Antes 
do início do jogo frente à 
Matriz, foi oferecida uma 
camisola branca com a ban-
deira da Ucrânia e a palavra 
“Paz” a Anna Voronova, re-
presentante de duas associa-
ções de apoio a ucranianos. 
O mesmo equipamento foi 
depois utilizado pelos jovens 
ratenses. Tanto o dirigente 
como Carina Sapateiro (res-
ponsável da Associação de 
Pais) frisaram que esta ação 
serviu para mostrar que a 
população está solidária e 
recetiva a pessoas que fogem 
da guerra.

O presidente da Junta de 
Rates, Paulo João, também 

32º ANIVERSÁRIO DO 
GCR AGUÇADOURENSE 

O Grupo Cultural e Re-
creativo  Aguçadourense 
comemorou 32 anos de 
atividade no passado dia 
14 deste mês. A associa-
ção presidida por Virgínia 
Torres da Silva foi criada 
a 14 de março de 1990 e 
inicialmente dedicava-se 
só às atividades culturais, 
nomeadamente música e 
teatro, mas mais tarde de-
cidiu alargar as atividades 
também ao desporto, no 

caso ao atletismo e ténis de 
mesa. 

Depois de dois anos sem 
poder comemorar a data, 
os responsáveis decidiram 
preparar uma cerimónia que 
decorreu na noite da pas-
sada sexta-feira. No evento 
realizado na sede da junta de 
Aguçadura estiveram atuais 
e antigos dirigentes, colabo-
radores, atletas e associados.

Para celebrar o regresso à 
normalidade, a coletividade 

SOLIDARIEDADE EM RATES COM A UCRÂNIA

está a preparar um grande 
evento para o próximo dia 
10 de abril.  Nesse domingo, 
pelas 18h, em pleno palco 
do Cine-Teatro Garrett será 
possível apreciar a peça “ 
Emigração-Quadros com 
História”, uma obra com his-
tória e que promete muito 
riso e muita emoção graças 
ao talento de vários atores 
amadores da vila. Os bilhetes 
vão custar 7,5 euros e  esta-
rão em breve à venda. 

se associou à causa, dando o 
apoio e mostrando disponi-
bilidade para ajudar a comu-
nidade ucraniana. A recolha 

de bens (roupa, fraldas, co-
mida enlatada, cobertores, 
medicação, biberões, co-
mida de bebé) continua no 

campo de futebol de Rates, 
seguinto entretanto para o 
banco de recolha de bens 
de Rio Tinto.
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LUÍS DIAMANTINO CONQUISTA PSD - PÓVOA 
Luís Diamantino é o novo 

presidente da Comissão Po-
lítica do PSD na Póvoa de 
Varzim. O líder da lista B su-
perou o recandidato Afonso 
Oliveira e vai liderar os des-
tinos do PSD nos próximos 
dois anos segundo o resulta-
do da votação que decorreu 
na tarde do passado dia 12. 
Estavam inscritos 417 mili-
tantes para votar, tendo 386 
exercido esse direito. 

O resultado da ida às ur-
nas dos militantes poveiros 
deixou satisfeito o vencedor, 
que obteve 237 votos e quer 
agora que o partido conti-
nue a crescer no concelho. 
Luís Diamantino já tiha li-
derado a concelhia entre 
2006 e 2010, tendo dito que 
pretende atingir a fasquia do 
milhar de militante na Póvoa 
de Varzim, assim como criar 
núcleos em todas as fregue-
sias e unir os sociais-demo-
cratas em torno do projeto 
autárquico em curso. An-
drea Silva foi também eleita 
presidente da assembleia da 

concelhia social-democrata 
com 240 votos, mantendo-
-se neste caso em funções, 
embora sob uma nova lide-
rança.

Afonso Oliveira reuniu a 
preferência de apenas 145 
eleitores e o seu candidato 
ao plenário, Miguel Sousa 
Neves, teve 140 votos. Hou-
ve 5 votos em branco e um 
nulo na votação para a mesa 
da assembleia e 4 votos em 
branco na eleição da Comis-

POLÍTICA 

são Política. 

CONCELHIA APOIARÁ 
AIRES PEREIRA 
EM CANDIDATURA 
À DISTRITAL

A eventual candidatura de 
Aires Pereira às eleições da 
distrital do PSD/Porto terá 
todo o apoio da concelhia. 
A garantia foi dada por Luís 
Diamantino, que prometeu 
trabalhar para esse objetivo 

se o presidente da Câmara 
da Póvoa de Varzim decidir 
ir a votos na estrutura social-
-democrata. Aires Pereira é 
um dos nomes mais falados 
e poderá ser uma solução 
consensual, mas na corri-
da poderão também entrar 
o presidente da Câmara da 
Trofa, Sérgio Humberto, o 
deputado Paulo Rios, o tam-
bém deputado e vereador 
da Câmara da Maia, Pau-
lo Ramalho, o provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
do Porto, António Tavares, 
e Alberto Machado, o atual 
líder da distrital do PSD.

JOÃO MAGALHÃES 
ELEITO NA JSD 

João Magalhães foi elei-
to presidente da Comissão 
Política da Juventude So-
cial-Democrata da Póvoa 
de Varzim. O jovem liderou 
a lista A, a única que foi a 
votos, sucedendo a Marco 
Barbosa na liderança da JSD 
poveira. Rita Miranda Coe-

lho foi eleita líder da Mesa 
do Plenário Concelhio. Sob 
o mote ‘Póvoa com Futuro’, 
João Magalhães diz “liderar 
uma equipa capaz de dar 
voz aos jovens do concelho 
contribuindo para o desen-
volvimento da comunidade”.  
Apresentando-se “fiel aos 
valores da Social-Democra-
cia e consciente do incon-
formismo inerente da nossa 
geração”, o recém-eleito di-
rigente compromete-se “a 
contribuir para uma socie-
dade humanista, reformista 
e onde o elevador social seja 
mais realidade do que uto-
pia”. 

JOVENS SOCIALISTAS EM FORÇA NO CONGRESSO DISTRITAL
A Juventude Socialista da 

Póvoa de Varzim esteve em 
força no Congresso da Dis-
trital com a presença de 10 
delegados. 

O evento decorreu na Es-
cola Secundária de Almei-
da Garrett, em Vila Nova 
de Gaia, no passado dia 
12, tendo registado a inter-
venção de vários militantes 
poveiros, sob liderança do 

Gonçalo Angeiras.
O matosinhense Miguel 

Rodrigues, recentemente 
eleito deputado à Assem-
bleia da República, foi re-
conduzido no cargo de Pre-
sidente da Distrital da JS, 
contando com quatro povei-
ros na lista para a Comissão 
Política: Pedro Ortiga, atual 
presidente da mesa da con-
celhia, surge em quarto lugar 

na lista que conta ainda com 
Maria Inês Ruano de Castro, 
Júlia Aguiar e Teresa Maio 
(suplentes).

Ana Rita Sencadas, depu-
tada na Assembleia de Fre-
guesia da União Aver-o-mar 
/ Amorim / Terroso, foi elei-
ta número 2 da Comissão 
de Jurisdição da Federação, 
integrando a Comissão Polí-
tica Federativa.

Pub
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A Polícia de Segurança 
Pública deteve em Vila do 
Conde um homem que ti-
nha sido condenado por 
abusos sexuais de crianças. 

PSP CAPTUROU HOMEM CONDENADO POR 
CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS

OCORRÊNCIAS 

A detenção foi efetuada no 
passado dia 10, pouco depois 
do meio-dia, por agentes do 
efetivo da Esquadra de In-
tervenção e Fiscalização, na 

execução de um mandado ju-
dicial. O detido tem 24 anos 
e reside em Vila do Conde, 
tendo sido imediatamente 
conduzido ao Estabelecimen-

PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSALTANTE E TRAFICANTE
Está a aguardar o jul-

gamento em prisão pre-
ventiva o homem suspeito 
de assaltar casas de Espo-
sende e que tinha escon-
dido na Póvoa de Varzim 
diverso material furtado, 
que foi depois recuperado 
numa busca domiciliária 
e num veículo. Aquando 
da detenção, em Barcelos, 
no passado dia 9, estava 
na posse de 600 doses de 
cocaína. O indivíduo, com 
45 anos, foi alvo de uma 
operação do Núcleo de 

Investigação Criminal da 
GNR que culminou também 
na apreensão de 17 doses de 
heroína; três telemóveis; oito 
relógios; fi os e pulseiras em 
ouro e prata; material para 
corte e acondicionamento 
de estupefacientes; objetos 
provenientes de furto em re-
sidências e 29 mil e 700 eu-
ros em numerário. Já depois 
dessa primeira abordagem, 
a GNR conseguiu recuperar 
uma bicicleta, quatro moe-
das em ouro e um relógio 
que tinham sido igualmente 

furtados. Depois de escuta-
do no Tribunal de Vila Nova 
de Famalicão, o presumível 
assaltante, já com “antece-
dentes criminais por ilícitos 
da mesma natureza”, foi en-
viado para um estabeleci-
mento prisional. 

to Prisional do Porto para o 
cumprimento de uma pena 
de 6 anos e 6 meses de prisão 
efetiva pela prática de crimes 
sexuais contra crianças.

A Guarda Nacional Re-
publicana fez duas apreen-
sões de droga na passada 
semana. 

O Comando Territorial 

GNR FEZ DUPLA APREENSÃO DE DROGA 
do Porto, através do Posto de 
Vila do Conde, deteve dois 
homens, com 20 e 38 anos, 
por tráfi co de estupefacien-
tes, em duas situações distin-

tas, resultando na apreensão 
total de 340 doses de haxixe. 

Os alegados trafi cantes 
foram travados numa “ação 
de fi scalização rodoviária” 

realizada no passado dia 16.
Presentes a primeiro in-

terrogatório no Tribunal 
Judicial de Vila do Conde, 
foi aplicada a ambos a mes-

ma medida de coação: 
“apresentações semanais 
nos postos policiais das 
respetivas áreas de resi-
dência”.
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VILA DO CONDE

‘BEM-VINDOS’: PROGRAMA DE APOIO AOS 
UCRANIANOS LANÇADO PELA AUTARQUIA

A Câmara de Vila do 
Conde criou um grupo 
de trabalho para tratar do 
acolhimento e integração 
da comunidade ucraniana 
deslocada na sequência do 
conflito Rússia-Ucrânia. A 
coordenação será da Pro-
teção Civil Municipal com 
o objetivo de desenvolver 
um programa de ação con-
certado, integrando o su-
porte das Juntas e Uniões 
de Freguesia, das entidades 
de proximidade e parceiras 
do Município, das empre-
sas, assim como da socie-
dade civil.

Na recente entrevista à 
Onda Viva, no último fim 
de semana, o autarca Vítor 
Costa admitiu que espera 
a continuidade da onda 
solidária da população vi-
lacondense, tal como suce-
deu aquando do início da 
invasão. 

O Gabinete de Aco-
lhimento e Integração à 
comunidade ucraniana 

Pub

deslocada em Vila do Con-
de ficou disponível esta se-
gunda-feira. Fica localizado 
nos Paços do Concelho (9h 
- 12h30 e 14h - 17h) e dará 
resposta a questões de prote-
ção temporária, saúde, em-
prego, educação e formação 
em português, entre outras. 
Mais informações pelo te-
lefone 252 248 457 e e-mail 
‘sos.ucrania@cm-viladocon-
de.pt’.

Em simultâneo, também 
abriu ao público um pon-
to de recolha de bens de 
primeira necessidade: ali-
mentação (não perecíveis), 

vestuário, calçado, produtos 
de higiene e têxtil lar. Está 
localizado nas lojas 16 e 17 
do Mercado Municipal de 
Vila do Conde nos seguin-
tes horários: Segundas: 9h30 
- 12h30, Quartas: 14h30 
- 17h30 e Sábados: 9h30 - 
12h30.

Para dar resposta à ne-
cessidade de alojamento de 
algumas pessoas da comu-
nidade ucraniana deslocada, 
a Câmara está a criar, igual-
mente, uma bolsa de alo-
jamento temporário e gra-
tuito. Qualquer pessoa que 
possua um imóvel em boas 

condições de utilização e 
demonstre interesse em res-
ponder a esta necessidade, 
pode manifestar a disponibi-
lidade através do email ‘sos.
ucrania@cm-viladoconde.
pt’

Finalmente, a autarquia 
estabeleceu ainda uma par-
ceria com a Associação Cul-
tural “Vantagem Erudita”, 
formada por ucranianos e 
luso-ucranianos, disponibi-
lizando uma sala no Parque 
João Paulo II para o desen-
volvimento de atividades de 
âmbito sociocultural desti-
nadas a crianças e famílias 
deslocadas ucranianas. Mais 
informações através dos 
contactos: Telemóvel: 920 
557 332 ou 931 372 995 / 
E-mail: vantagem.erudita@
gmail.com.

SAIU ÚLTIMO CAMIÃO

A passada terça-feira ficou 
marcada pela saída de um 
camião carregado com ma-

terial médico para a Ucrâ-
nia e que foi angariado 
pelo movimento que teve 
o epicentro num arma-
zém na Zona Industrial de 
Amorim, mas que recebeu 
apoio também de cidadãos 
das redondezas, designa-
damente de Vila do Conde, 
Barcelos, Esposende e não 
só. Este é uma viagem es-
pecial pela carga que trans-
porta e por ser a última. 
Oksana Maia, da organiza-
ção, detalhou que vão “mil 
compressas gaze parafi-
nadas e 60 kits de trauma 
(cada um dá para 6-8 pes-
soas)”. Material comprado 
“com o dinheiro doado ao 
grupo de apoio ‘Ucrânia 
Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde’. A luso-ucraniana 
deixou uma mensagem a 
quem contribuiu: “A todos 
muito obrigado pelo apoio 
e pela ajuda. Foram fantás-
ticos e acreditem que fize-
ram a diferença na vida de 
muitas pessoas”. 
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EMPENHADOS NO REGRESSO DO SÃO JOÃO
O São João prepara-se 

para voltar em força às ruas 
de Vila do Conde. Essa foi 
uma ideia saída da reunião 
entre a Câmara Municipal 
e a Comissão de Festas, 
que quiseram avaliar em 
conjunto a existência de 
condições para a realização 
das festas do Padroeiro de 
Vila do Conde. A autarquia 
deu conta que o presiden-
te Vítor Costa manifestou 
inteira disponibilidade 
do município em apoiar a 
concretização do evento, 
do mesmo modo que os 
elementos da Comissão 
manifestaram “vontade e 
motivação para a concreti-
zação das festividades com 
toda a grandeza e impor-
tância que merecem”.

Na sessão participaram 
também o Prior da Paró-
quia de S. João Baptista, 
padre Paulo César Dias, 
que mostrou total recetivi-
dade para a celebração reli-
giosa da festa, assim como 
a Associação Comercial e 
Industrial de Vila do Con-
de, que foi convidada para 
integrar o grupo de tra-
balho e será um parceiro 
na dinamização das festas 
junto dos agentes econó-
micos locais. Seguem-se 
várias reuniões prepara-
tórias com o objetivo de 
elaborar um programa va-
riado e festivo que cumpra 
as tradições do São João de 
Vila do Conde.

DATA HISTÓRICA 
NO SÁBADO 

A Câmara Municipal 
preparou um programa 
comemorativo do Dia de 
Vila do Conde. A efeméri-
de assinala-se neste 26 de 
março, próximo sábado, 

englobando um conjunto 
diversificado de atividades. 
Logo pela manhã decor-
rem duas visitas guiadas ao 
Paços do Concelho (10h30 
e 11h30), numa iniciativa 
denominada “Porta Aber-
ta”, mas que requer uma 
inscrição prévia obrigatória 
através do email  turismo@
cm-viladoconde.pt ou do te-
lefone 252 248 445. De tarde 
decorre a apresentação pú-
blica da candidatura de Vila 
do Conde a Capital Europeia 
da Juventude 2026 no Cen-
tro Municipal de Juventude, 
às 15h, e um Concerto dos 
Sensible Soccers, no Campo 
de Jogos da Escola Secundá-
ria José Régio, às 17h, com 
entrada livre.

Foi há 1069 anos, num 
26 de março, que surgiu a 
primeira referência escrita 
conhecida a Vila do Conde 
- Villa de Comite. Trata-se 
da carta de compra e venda 

de Flamula Pelagius, devo-
ta, e Iberia que vendem ao 
abade Gonta e ao Cabido da 
Igreja de Guimarães as vilas 
de Quintanela e Villa de Co-
mite. Este documento per-
tence ao fundo da Colegiada 
de Santa Maria da Oliveira 
de Guimarães, documentos 
particulares, mç. 1, n.º 2 e 
encontra-se no Arquivo Na-
cional da Torre do Tombo.

CMIA FESTEJOU
 15 ANOS

Foi na passada terça-feira, 
dia 22, que o Centro de Mo-
nitorização e Interpretação 
Ambiental de Vila do Conde 
assinalou 15 anos de ativida-
de. Trata-se de um equipa-
mento municipal que tem a 
“coordenação científico-téc-
nica do Centro Interdisci-
plinar de Investigação Mari-
nha e Ambiental (CIIMAR) 
da Universidade do Porto” 

VILA DO CONDE

e que procura desenvolver 
“ações de sensibilização e 
educação ambiental, e moni-
torização de diversos descri-
tores ambientais” tendo em 
vista a melhoria da qualida-
de do meio ambiente.

Para celebrar os 15 anos 
de trabalho, o CMIA promo-
veu, no auditório municipal, 
a palestra “Manguezais ur-
banos de Macau: um tesouro 
costeiro”, com intervenção 
de Karen Araño Tagulao, do 
Instituto de Ciências e Am-
biente da Universidade de 
São José de Macau. Também 
foi inaugurada uma exposi-
ção com “painéis científicos, 
fotografias e filmes que colo-
cam em relevo a ação das zo-
nas húmidas e dos mangais 
em particular na salvaguar-
da da linha costeira face a 
fenómenos como a poluição 
ou a subida do nível médio 
das águas do mar”, um tra-
balho da mesma profissional 
de Macau.

CONVENTO CRIADO 
HÁ CINCO SÉCULOS

O passado dia 13 ficou 
marcado pelo arranque da 
comemoração dos 500 anos 
da Fundação do Convento 
de Nossa Senhora da En-
carnação. As celebrações 
estendem-se até dia 1 de ou-
tubro e incluem celebrações 

eucarísticas, exposições, 
concertos e o lançamento 
de uma edição que reúne 
o contributo de diversos 
investigadores e individua-
lidades sobre a história e 
património da Venerável 
Ordem Terceira de São 
Francisco. Depois da cele-
bração de uma eucaristia 
na Igreja de São Francisco, 
houve uma evocação a Ar-
tur Bonfim e a assinatura 
do protocolo de integração 
da Biblioteca da VOTSF na 
rede Concelhia de Bibliote-
cas. De tarde decorreu um 
concerto de música erudita 
pelo “Aquaeductus Ensem-
ble”.

O Convento de Nossa 
Senhora da Encarnação, 
atualmente conhecido por 
Igreja e Asilo de São Fran-
cisco, foi fundado em 1522, 
nas imediações da cerca do 
Convento de Santa Clara, 
por intervenção de D. Isa-
bel de Mendanha, empe-
nhada na construção da 
igreja e da casa conventual 
para 12 religiosos francis-
canos. Desde a fundação 
até à contemporaneidade 
sofreu inúmeras alterações, 
mantendo, no entanto, a 
função assistencial a co-
munidades menos favore-
cidas, como é exemplo a 
criação do “Asylo de São 
Francisco” em 1867. 

ALBANO LOUREIRO LIDERA CONSELHO DO PSD
O PSD Vila do Conde já 

realizou a primeira reunião 
do Conselho Estratégico 
Concelhio. O encontro de-
correu na passada semana. 
O CEC terá Albano Lou-
reiro como Coordenador, 
um histórico militante do 
PSD vilacondense que já 
assumiu funções de líder 
de bancada do Grupo do 
PSD da Assembleia Muni-

cipal entre 2001 e 2005. A 
vice-coordenação do CEC 
ficará a cargo de Nuno Maia, 
atual deputado municipal. 
Do órgão fazem parte re-
conhecidas personalidades 
da vida política de Vila do 
Conde e das mais diversas 
áreas profissionais, segundo 
destacou Luísa Maia, a presi-
dente da Comissão Política, 
em nota de imprensa. 
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As restrições relaciona-
das com o foco de Gripe 
Aviária em Gião também 
foram aplicadas no con-
celho da Póvoa de Varzim 
e nos vizinhos da Trofa, 
Maia e Matosinhos. 

A infeção tinha sido 
confirmada no passado dia 
3 de março numa capoeira 
doméstica localizada na-
quela freguesia de Vila do 
Conde. As autoridades de-
cidiram inserir estes muni-
cípios na área de vigilância 
por estarem num raio de 
10 km em volta do local 

afetado. Segundo o Edital n.º 
15 da Gripe Aviária de Alta 
Patogenicidade, encontra-se 
temporariamente proibida a 
movimentação de aves com 
várias implicações em vigor 
até ao próximo dia 3 de abril. 

Nesta altura não podem 
realizar-se feiras, mercados, 
exposições e outros ajunta-
mentos de aves detidas; es-
tando também interdita “a 
circulação de aves detidas, 
de subprodutos animais ob-
tidos de aves detidas e de 
ovos para consumo humano 
a partir de e para estabele-

AVANÇA IDEIA DE FAZER DO SARGAÇO UM NEGÓCIO
Os municípios da Pó-

voa de Varzim e de Vila do 
Conde estão a apoiar uma 
equipa de investigadores da 
Universidade de Coimbra 
que, com recurso a fundos 
de União Europeia, tem em 
curso um projeto que “visa 
desenvolver produtos ino-
vadores a partir do sargaço”. 
O ValSar- assim se chama o 
projeto – deverá descobrir 
novos componentes para a 
agricultura e “avaliar a po-
tencial aplicação de com-
postos bioativos do sargaço 
no setor farmacêutico e de 
cosmética”. Cristina Rocha, 
coordenadora do projeto, 
especificou que, no caso do 
tratamento da terra para 
cultivo, a ideia é “desenvol-
ver  um substrato corretivo 
fertilizante, misturando o 
sargaço com ‘resíduos só-
lidos urbanos para tentar 

obter um composto mais 
rico”.  As algas fornecerão, 
por exemplo, o iodo que é 
difícil de encontrar nos bio-
resíduos.

No campo da farmacêu-
tica e cosmética, o foco é 
aprofundar o efeito do sar-
gaço na pele, com a eventual 
criação de produtos com ca-

GRIPE AVIÁRIA DITA PROIBIÇÕES ATÉ 3 DE ABRIL

(incluindo miudezas) e pro-
dutos à base de carne de aves 
detidas e selvagens a partir 

de matadouros ou estabe-
lecimentos de manipulação 
de caça aqui localizados”.

Recorde-se que a Gri-
pe Aviária é uma doença 
infeciosa viral que atinge 
aves selvagens, de capoeira 
e outras aves mantidas em 
cativeiro. 

O vírus provoca morta-
lidade muito elevada, es-
pecialmente nas aves de 
capoeira e as autoridades 
sublinham que “só com a 
prevenção e colaboração de 
todos poderemos travar a 
propagação desta doença”. 

racterísticas “propriedades 
anti-inflamatórias , oxidan-
tes , regeneradoras, antien-
velhecimento e antialérgi-
cas”, conta a investigadora do 
Centro de Ciências do Mar e 
do Ambiente da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra.

O ValSar já tem um ano de 

trabalho de campo e Cristina 
Rocha não tem dúvida que 
representa “um elevado in-
teresse coletivo, uma vez que 
visa promover a valorização 
de uma atividade económi-
co-social e de um recurso 
natural da região Litoral 
Norte, centrando-se na ino-
vação de produtos e biotec-
nologia e criando condições 
para o empreendedorismo”. 
Além do apoio das duas Câ-
maras Municipais, o projeto 
conta com a colaboração da  
Escola Superior Agrária de 
Coimbra e do Centro Inter-
disciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental.  

PARTE DO MAR 
COM ‘UTILIZAÇÃO 
PRIVATIVA’

O Instituto Superior Téc-
nico, de Lisboa, solicitou a 

ocupação no mar de um 
espaço de 150 por 70 me-
tros para realizar um pro-
jeto de investigação cien-
tifica relacionado com a 
cultura de algas. 

O IST requereu, para 
isso, um “Título de Utili-
zação Privativa do Espaço 
Marítimo Nacional”, sendo 
essa zona situada a 1600 
metros ao largo da Praia da 
Ladeira Norte, em Vila do 
Conde. 

Aliás, a autarquia já re-
produziu o edital da Di-
reção Geral dos Recursos 
Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos que 
refere que o pedido esteve 
em consulta pública até ao 
passado dia 4 e ambicio-
na a ocupação do espaço 
marítimo, com uma área 
semelhante a um campo de 
futebol,  durante dois anos.

cimentos aqui localizados”, 
assim como não é permitida 
a “circulação de carne fresca 
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IDALINO LEÃO ELEITO PRESIDENTE DA AGROS
Idalino Leão foi eleito 

presidente do Conselho de 
Administração da Agros. 
As eleições para os órgãos 
sociais da União de Coo-
perativas de Produtores de 
Leite decorreram na passada 
segunda-feira e foram bas-
tante participadas, tendo o 
vencedor alcançado cerca 
de 73 por cento dos votos. 
O anterior líder da Assem-
bleia Geral assume agora a 
direção da entidade que tem 
sede na freguesia poveira de 
Argivai, derrotando o outro 
candidato, António Balazei-
ro, que era o presidente do 
Conselho Fiscal e foi recen-
temente reeleito na liderança 
da Cooperativa Agrícola de 
Vila do Conde.

Os 122 delegados das 44 
cooperativas associadas 
optaram maioritariamen-
te pela lista I, que tinha o 
lema “Continuar a acredi-

tar” e prometia um projeto 
de continuidade, do qual 
o novo presidente afi rmou 
fazer parte com orgulho e 
satisfação, sucedendo a José 
Capela. O produtor e pre-
sidente da Cooperativa de 
Paços de Ferreira destacou o 
dinamismo e a abrangência 
geográfi ca da equipa que li-
dera, assente na juventude e 
na motivação para o grande 
desafi o que se avizinha no 
setor agrícola. 

Idalino Leão será acom-
panhado na presidência do 
Conselho Fiscal por Fer-
nando Ramos, da Coope-
rativa de Vila do Conde, 

tendo Henrique Trindade, 
representante da Universi-
dade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, como líder da 
Assembleia Geral. Algo que 
destacou pelo interesse de 
aproximar a ciência da pro-
dução. O também presidente 
da Federação Nacional das 
Cooperativas de Produtores 
de Leite prometeu continuar 
a tudo fazer para ajudar a 
regular o mercado e valori-
zar o leite produzido pelos 
associados, conseguindo o 
melhor preço possível. 

Refi ra-se que a nova admi-
nistração da Agros terá José 
Miranda, da Cooperativa de 
Barcelos, como vice-presi-
dente, sendo três os vogais: 
José Moreira Campos, da 
Cooperativa da Póvoa de 
Varzim, Joaquim Dias, da 
Cooperativa de Santo Tirso e 
Trofa, e Luís Alves, da Coo-
perativa de Esposende.

CRÉDITO AGRÍCOLA COM APENAS UMA LISTA APROVADA 
As eleições para os órgãos 

sociais da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde e 
Esposende afi nal devem ter 
apenas uma lista candidata. 
Apesar de terem sido entre-
gues duas listas até ai fi nal 
do período limite, na pas-
sada semana soube-se que 

apenas foi aprovada a que 
é liderada por Rui Manuel 
Silva, atual presidente do 
Conselho de Administração 
e recandidato ao cargo para 
o triénio 2022-24.

A Comissão de Avaliação 
rejeitou a lista liderada por 
Ricardo Santos, atual pre-
sidente da Associação Co-

mercial e Industrial de Vila 
do Conde, considerando-a 
como “não adequada” por 
não cumprir todos os requi-
sitos.

O ato eleitoral está mar-
cado para o próximo dia 31 
de março, quinta-feira, agora 
apenas com uma lista ofi cial 
a votos, embora a candida-

tura recusada prontamente 
tenha dito em comunicado 
que irá manter-se “na defe-
sa dos verdadeiros interes-
ses dos sócios do Crédito 
Agrícola”, prometendo le-
var as “convicções até ao li-
mite das forças, no sentido 
de devolver o Crédito Agrí-
cola aos Associados!”

AEPVZ QUER APROVAR ABERTURA DE CONTA CAUCIONADA
“A Associação Empresa-

rial da Póvoa de Varzim, 
que há 10 anos estava bas-
tante endividada, vai voltar 
a fazê-lo”, na opinião de 
alguns associados que nos 
fi zeram chegar a insatisfa-
ção. A nova direção con-

vocou uma assembleia geral 
para o próximo dia 31 para 
pedir aos sócios, no ponto 
2 da ordem de trabalhos, a 
aprovação de abertura de 
uma conta corrente caucio-
nada numa entidade bancá-
ria. 

não devem andar de mão 
estendida. Os empresários, 
que são o suporte da econo-
mia e são sempre solidários, 
agora também pedem esmo-
la ao poder político? Tantas 
empresas que são apoio de 
muitas instituições não con-

seguem manter a sua asso-
ciação de classe? Falta de 
vergonha. A nova direção, 
que ia admitir mais 500 
associados e reativar 2000, 
não pode precisar de fazer 
empréstimos”, defendem os 
empresários descontentes. 

“Ainda no fi nal do ano a 
AEPVZ recebeu donativos 
de 30 mil euros da Câma-
ra e 3 mil euros do Crédito 
Agrícola, além de subsídios 
das juntas de freguesia, algo 
que nunca aconteceu nos úl-
timos 12 anos. As empresas 
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A PRIMEIRA FASE 
DE CONSTRUÇÃO 

RUI RODRIGUES

autor da rubrica 
“Pontapé de Canto” 
na Rádio Onda Viva, 

à terça-feira, depois do noti-
ciário das 22h, com análise às 

prestações de Varzim e Rio Ave

CONCURSO DE PALPITES - II LIGA DE FUTEBOL 2021/22

ANDREA 
SILVA

33 PONTOS

PAULO 
AREAL 

26 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

30 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

36 PONTOS

PAULO 
MORIM 

41 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

41 PONTOS

PEDRO 
GOMES

33 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

33 PONTOS

RUI 
MAIA 

39 PONTOS

Varzim  1
Porto B 0

Rio Ave 2
Trofense 1

JOSÉ 
RICARDO

25 PONTOS

VARZIM 

Cássio 312
Zé Tiago 292
André Micael 278
João Reis 272
Tavinho 269
Heliardo 256
Murilo 238
Rafael Assis 222
André Leão 218
Ricardo 206
Luís Silva 190
Nuno Valente 188
Rodrigo Rego 176
Zé Carlos 164
Agdon 154
George Ofosu 113
Luís Pinheiro 111
Bruno Tavares 107
Raí Ramos 90
Leandro 80
Tiago Pereira 66
Tomás Silva 61
Cerveira 56
Traoré 37
Isma 30
Luís Pedro 26

RIO AVE 

Jonathan 312
Pedro Mendes 303
Aderllan Santos 271
Costinha 265
Gabrielzinho 261
Joca 259
Guga 259
Aziz 258
Zé Manuel 242
Hugo Gomes 222
Pedro Amaral 204
Vítor Gomes 180
Pantalon 136
Ukra 132
João Graça 130
Sylla 106
Sávio 94
Ronan 87
Fábio Ronaldo 78
Zimbabwe 76
Rúben Gonçalves 72
Amine 72
Ângelo Meneses 62
Fabrice Olinga 34
Leandro 2

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 1
Porto B 0

Rio Ave  2
Trofense 0

Varzim  1
Porto B 0

Rio Ave 2
Trofense 0

Varzim 1
Porto B 2

Rio Ave 2
Trofense 1

Varzim 2
Porto B 1

Rio Ave  2
Trofense 0

Varzim  1
Porto B 0

Rio Ave  2
Trofense 0

Varzim  1
Porto B 0

Rio Ave  2
Trofense 0

Varzim  1
Porto B 0

Rio Ave  2
Trofense 0

Varzim 1
Porto B 1

Rio Ave 2
Trofense 1

Varzim 0
Porto B 1

Rio Ave 1
Trofense 0

facilita a circulação de bola, 
e quantas mais soluções de 
passe dermos aos defesas, 
maior será a segurança com 
que iniciamos a 1ª fase de 
construção. 

No futebol jogado, o Var-
zim empatou sem golos fora 
de casa com o Vilafranquen-
se. O coletivo potenciou 
uma melhor ligação dinâ-
mica com bola entre seto-
res, criou várias situações de 
golo mas não foi competente 
no capitulo da finalização. A 
equipa esteve sempre equi-
librada e continua numa 
fase positiva de resultados 
a evoluir o seu jogo. O Rio 
Ave venceu fora o Viseu 
por 0-1. A equipa continua 
com bons comportamentos 
posicionais defensivos, teve 
menos acerto no passe o que 
diminuiu o ritmo de circula-
ção de bola no 1º tempo no 
corredor central. Na 2ª parte 
a equipa criou mais espaços 
ofensivos e a dinamização 
desses foi potenciada através 
da criatividade e projeção 
vertical dos seus médios e 
da mobilidade e trocas po-
sicionais constantes dos seus 
avançados.

ber se ele define uma pressão 
alta ou intermédia, por fim, 
nem sempre é possível sair 
a jogar com bola desde trás, 
quando pressionados os de-
fesas devem tirar a bola da 
zona de pressão ou fazendo 
passes longos na profundi-
dade para os avançados. Os 
erros de passe atrás no início 
da construção, são aprovei-
tados pelos adversários para 
de imediato desenvolverem 
contra transições e criarem 
possíveis situações de fina-
lização.  Considero que de-
pois de avaliarmos estes fa-
tores poderemos se tivermos 
qualidade para, potenciar 
comportamentos posicio-
nais em treino para desen-
volver em jogo esta ideia. A 
dois a construção é desen-
volvida por os dois centrais 
com os dois laterais abertos 
e o recuo do pivô defensivo 
para criar um apoio frontal. 
Podemos também construir 
com os três centrais, os late-
rais abertos e os dois médios 
a recuarem criando mais 
linhas de passe apoios para 
ligar o nosso jogo para a fase 
ofensiva. A criação de su-
perioridade numérica atrás 

Pub

TROFÉU ONDA VIVA

Antes de potenciarmos 
uma ideia de construção 
com bola desde trás a dois ou 
a três, por fora ou por dentro 
num coletivo, temos de que 
perceber se os  defesas têm 
qualidade técnica e tática ao 
nível do passe para potenciar 
esse momento do jogo. De-
pois penso que é importante 
estudar o adversário e perce-
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O Varzim conseguiu na 
recente dupla jornada con-
quistar 4 pontos impor-
tantes para as complicadas 
contas de um campeonato 
que aponta para um final 
escaldante. Neste ciclo po-
sitivo, que engloba o triunfo 
no Benfiba B, Zé Tiago foi 
o homem em destaque pe-
los 3 golos marcados e que 
representaram a conquista 
de 6 pontos. Caso raro, mas 
que empolgou o grupo de 
trabalho para o caminho da 
recuperação. Em casa, fren-
te ao Académico de Viseu, 
a exibição ficou aquém das 
expetativas, mas no final 
salvou-se o triunfo por uma 
bola a zero para encurtar 
distâncias. Na deslocação a 
Rio Maior, o adversário foi 
o Vilafranquense e o ponto 
conquistado teve um sabor 
agridoce. Os Lobos do Mar 
foram uma equipa perso-
nalizada e que procurou al-
cançar a vitória do primeiro 
ao último segundo. Opor-
tunidades para marcar hou-
ve algumas, nomeadamente 
com Luís Silva e Murillo a 
colocarem à prova o vetera-
no guarda redes contrário. 
Faltou o golo, mas não fal-
tou o apoio dos fiéis adep-
tos alvinegros, que corres-
ponderam à iniciativa dos 
responsáveis do clube que 
organizaram autocarros 
para a longa viagem. 

A faltarem 7 jornadas 
para o fecho da II Liga ain-
da faltam ultrapassar dois 
adversários para ser alcan-
çada a permanência direta 
ou pelo menos um rival 
para se atingir o play-off. 
Uma meta possível de al-
cançar, com o plantel lide-
rado por Pedro Miguel a 
demonstrar claros sinais de 

melhoria e capacidade para 
levar o barco a bom porto.

PEDRO MIGUEL

“Fomos a única equipa que 
jogou para ganhar o jogo. 
Criámos algumas ocasiões 
para o conseguir e tivemos 
sempre uma postura de pro-
curar a baliza contrária, ao 
contrário do nosso adver-
sário. Este ponto acaba por 
somar, mas foi escasso para 
o que trabalhamos. Estamos 
unidos e com o apoio dos 
nossos adeptos vamos con-
seguir”.

ZÉ CARLOS NOS SUB-21

Zé Carlos foi convocado 
para a seleção nacional sub-
21. O jovem médio varzinista 
foi uma das três novidades da 
lista divulgada na passada se-
mana. Zé Carlos faz a estreia 

nos convocados que terão 
pela frente a dupla jornada 
de qualificação para o Euro-
peu’2023, frente a Islândia e 
Grécia. O selecionador Rui 
Jorge afirmou que os estrean-
tes foram chamados porque 
demonstraram qualidade e 
mereceram esta oportunida-
de. Zé Carlos tem sido a re-
velação no plantel varzinista 
que esta temporada compete 
na II Liga. O jogador de 20 
anos ainda na época passava 
jogava na distrital pela equi-
pa B e agora já leva 19 jogos 
na formação principal, ten-
do assumido a titularidade 
desde a chegada do técnico 
Pedro Miguel. Outro povei-
ro, Tiago Araújo, que nun-
ca jogou no Varzim e está 
atualmente no Arouca, por 
empréstimo do Benfica, tam-
bém foi convocado.

LIGA DÁ PRAZO

O Varzim é um dos dois 
clubes que não fizeram pro-
va da inexistência de dívidas 
salariais referentes aos meses 
de dezembro, janeiro e feve-
reiro. É a Liga que o revela 
na página oficial, onde se 
pode constatar que o emble-
ma poveiro e a Académica 
de Coimbra têm agora 15 

LOBOS DO MAR NA ROTA DA RECUPERAÇÃO
dias para “fazerem prova do 
cumprimento salarial”, tal 
como concretizaram, até 15 
de março, 32 sociedades des-
portivas, duas das quais com 
equipas B.

Ora, no passado dia 4 de 
março esta questão foi abor-
dada na Grande Entrevista 
da Onda Viva, tendo o pre-
sidente Edgar Pinho dito que 
os vencimentos do plantel 
profissional estavam em dia 
naquela altura. No progra-
ma, Edgar Pinho revelou que 
a massa salarial no Varzim 
é de 147 mil euros mensais, 
apesar de ter o orçamento 
mais baixo do segundo esca-
lão. Na ocasião, o presidente 
varzinista admitiu que exis-
tiam pagamentos para fazer, 
na casa dos 40 mil euros, mas 
a elementos que trabalham 
nos escalões de formação, 
tendo prometido a regula-
rização quando receber o 
apoio municipal às camadas 
jovens após já ter conversado 
com os envolvidos.

PLANTEL SOLIDÁRIO 

Marta Nogueira, conheci-
da como a “Menina Milagre”, 
foi convidada a passar pelo 
estádio do Varzim. A jovem 
recebeu uma camisola oficial 
do clube para leiloar e com a 
verba a arrecadar terá mais 
uma ajuda para as sessões de 
terapia. O plantel profissio-

nal associou-se à causa da 
rapariga que foi vítima de 
tentativa de homicídio em 
2015 quando tinha 21 anos. 
Marta Nogueira sobreviveu 
e tem sido um exemplo de 
superação e de resiliência 
apesar de viver com duas 
balas no cérebro. Uma vez 
que os tratamentos acarre-
tam despesas elevadas para 
a família foi criada uma 
onda de apoio solidário e 
o Varzim foi a última enti-
dade a associar-se. Pode sa-
ber mais sobre este caso na 
página no Facebook Oficial 
Menina Milagre. 

TRÊS DESAIRES

A equipa sub-19 do Var-
zim perdeu fora por 3-1, 
frente ao líder Boavista, na 
fase de subida ao nacional 
da 1.ª divisão. Com este 
resultado, os poveiros caí-
ram para o terceiro lugar 
e mantiveram os 8 pontos. 
Na próxima ronda os pupi-
los de Carlos Baptista vão 
receber o Marítimo. 

Também a formação sé-
nior feminina perdeu, em 
casa, por 2-0 frente ao Ou-
riense, na oitava jornada 
da fase de manutenção da 
principal liga nacional. As 
poveiras ocupam o penúl-
timo lugar com apenas 4 
pontos e vão agora preparar 
a deslocação ao terreno do 
Gil Vicente.

Finalmente, a equipa sé-
nior B perdeu por 2-0 no 
reduto do Candal na jorna-
da 9 da fase de manutenção 
na Divisão de Elite-Pró Na-
cional da Associação de Fu-
tebol do Porto. Os poveiros 
ocupam o quinto lugar da 
série 2 e, na próxima jorna-
da, vão receber o Pedroso.

O Rio Ave assumiu a li-
derança da II Liga ao ven-
cer em Aveiro, o Académi-
co de Viseu, por 1-0, com 
um golo de Aziz. A for-
mação vilacondense está 
agora isolada no primeiro 
lugar com 54 pontos, ten-
do aproveitado os empates 
de Casa Pia (53p), Feirense 
(48p), Chaves (48p), assim 
como a derrota do Benfica 
B. Na próxima jornada os 

RIO AVE LIDERA A II LIGA E OLHA PARA A SUBIDA

pupilos de Luís Freire rece-
bem o vizinho Trofense e se-
guem muito bem colocados 
para alcançar o objetivo da 
subida de divisão. 

EX-RIOAVISTA JÁ 
TEM NOVO CLUBE

Nélson Monte vai jogar 
até ao final da temporada 
no Almeria, atual segundo 
classificado do segundo es-
calão do futebol espanhol. 
O defesa vilacondense, que 
tinha fugido da Ucrânia 
devido à invasão das tropas 
russas, assinou na condição 
de jogador livre até ao final 

da temporada. Apesar de ter 
contrato com o Dnipro, o 
defesa de 26 anos conseguiu 
encontrar temporariamente 
um novo clube ao abrigo das 
recentes normas da FIFA que 
concedem uma autorização 
especial para jogadores que 
atuavam no campeonato 
ucraniano. 

O atleta formado no Rio 
Ave e no Benfica vai encon-
trar os compatriotas Daniel 

Carriço e Samuel Costa e 
ainda o luso-brasileiro Dye-
go Sousa, tendo sido contra-
tado para ajudar o Almeria 
na luta pela subida ao esca-
lão principal. 
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Bem, chegamos mais uma 
vez à hora de todas as deci-
sões.

Primeiro, vamos a contas 
na I Liga, um campeonato 
ao rubro, duas equipas na 
luta pelo título e várias para 
evitar a descida. 

Lidera o Porto com 6 
pontos de vantagem sobre o 
Sporting, a 7 jornadas do fi -
nal. Os dragões têm 3 deslo-
cações de difi culdade eleva-
da, Vitória, Braga e Benfi ca, 
onde poderá ser campeão 
se as contas assim se manti-
verem. Em casa, recebem o 
Santa Clara, o Portimonen-
se, Vizela e o Estoril. Quanto 
ao Sporting, tem como visi-
tantes o Paços de Ferreira, 
Benfi ca, Gil Vicente e Santa 
Clara. Fora de portas, visita-
rá Tondela, Boavista e Por-
timonense. No meio disto 
tudo, ainda vamos assistir a 
uma segunda mão das meias 
da Taça de Portugal, onde o 
Sporting vai ao Dragão dis-
putar a viagem para o Jamor 
com o Porto. 

No outro hemisfério da 
tabela, o Belenenses conti-
nua como lanterna verme-
lha com 18 pontos, seguin-
do-se do Moreirense com 
20, e Tondela com 22, em 
lugar de play-off . A luta pro-
mete ser intensa até fi nal, 
com o Arouca no primeiro 
posto da manutenção com 
23 pontos, onde aparece o 
Vizela, Boavista, Famalicão 

PORTUGUESES E AS CONTAS! 

Figura do Boavista onde jogou entre 1984 e 1998, Alfredo é um nome de vulto das bali-
zas do futebol nacional. Internacional português, foi considerado o melhor guarda-redes de 
sempre do clube axadrezado. Durante 14 temporadas personifi cou como poucos a atitude e a 
garra felinas, muito dignifi cando a pantera, conquistando títulos e atuando em competições 
europeias. Natural de Vila do Conde, Alfredo fez formação no Rio Ave e soube perseverar, 
à espera de uma oportunidade para vingar entre os graúdos. Despontou a titular na equipa 
principal ainda muito jovem, sob a orientação de Quinito. Então já demonstrava uma grande 
personalidade, uma ousadia q.b. e refl exos destemidos que lhe permitiram agarrar o lugar 
entre os postes e aportar segurança a uma Caravela que navegava a bom ritmo no escalão 
principal. Talento emergente, depressa ascendeu a outros patamares, mas não sem antes aju-
dar o clube da sua cidade num trajeto que culminou com uma inédita presença no Jamor onde 
a formação rioavista disputou a Taça de Portugal.

Senhor de um trajeto singular, deixou recordações de boas sensações e pelo que fez deixou 
bem vincado o seu nome nos compêndios de história e na memória e no coração dos adeptos.

ALFREDO

e Portimonense, com uma 
diferença de apenas 6 pontos 
para esse posto.

Na II Liga, lidera o Rio Ave 
com 54 pontos e o segundo é 
o Casa Pia com 53. As contas 
para a subida direta parecem 
estar bem encaminhadas, 
uma vez que o terceiro é o 
Benfi ca B e o quarto pos-
to está entregue ao Chaves 
com 48 pontos, mas a com-
petitividade deste escalão já 
provou que as contas podem 
estar longe de estarem segu-
ras. O Feirense é quinto com 
os mesmos 48 pontos e estas 
são as 4 equipas que vão lu-
tar nas próximas 7 jornadas 
para subir ao principal esca-
lão do futebol português. 

Nas contas menos boas, 
temos a Académica cada vez 
mais longe da luta pela ma-
nutenção, estando com 15 
pontos, 8 atrás de um Var-
zim que ganhou um novo 
fôlego nas últimas jornadas 
e entrou na luta com o Co-
vilhã, Académico de Viseu, 
Trofense e talvez Vilafran-
quense nesta luta pela ma-
nutenção e lugar de play-off .

Falando em contas, esta-
mos na fase decisiva para 
Portugal estar presente no 
próximo Mundial. Vamos 
receber a Turquia e se tudo 
correr como esperado, ain-
da temos de eliminar a Itá-
lia (ou a Macedónia) para 
termos o passaporte para o 
Qatar. 

... o AC Milan tem as ca-
misolas 3 e 6 aposentadas 
em homenagem as lendas 
Baresi e Maldini?

SABIAS QUE ...

A 27.ª jornada do Varzim 
foi em Rio maior frente ao 
Vilafranquense. Os alvi-
negros não foram além do 
empate sem golos (0–0) e 
apesar dos poveiros cum-
prirem o quinto jogo con-
secutivo sem perder, con-
tinuam abaixo da zona de 
manutenção, com 23 pon-
tos. 

Embora as estatísticas 
mostrassem um Varzim 

QUEM ESPERA SEMPRE ALCANÇA
Após alguns meses a 

tentar constantemente al-
cançar o primeiro lugar da 
tabela, O Rio Ave Futebol 
Clube aproveitou o deslize 
dos seus concorrente dire-
tos e assumiu-se como líder 
da Liga Portugal Sabseg! 
Uma vitória, fora de por-
tas, frente a Académico de 
Viseu e uma combinação 
negativa (do ponto de vista 
dos rivais) de resultados fez 
com que os Vilacondenses 
tivessem agora a um e seis 
pontos dos seus adversá-
rios diretos (o Benfi ca B 
não entra nas contas da 
subida, está a quatro pon-
tos de distância). A turma 
de Luís Freire vive a sua 
melhor forma da época, 
conciliando os resultados 
à coesão do seu modelo 

de jogo. Uma defesa mais 
madura, mais consistente, 
aliada a um ataque sempre 
letal, dão garantias de que os 
verde e brancos estão de pu-
nho fi rme no que diz respei-
to à luta pela subida e quem 
sabe da conquista do título... 
Os pontos estão caros para 

todas as equipas nesta 
competição e cada partida 
é como se de uma fi nal se 
tratasse, a incerteza quer 
na despromoção quer na 
promoção reina na prova 
e só saberemos o desfecho 
no apito fi nal da última 
jornada...

mais agressivo e com mais 
oportunidades, não foi o su-
fi ciente para a equipa alvine-

gra conseguir trazer os três 
pontos para casa. 

Recorde-se que o Var-
zim vem de uma série de 
jogos com duas vitórias, 
contudo a 27.ª jornada não 
seguiu o mesmo registo, 
com um empate 0–0 frente 
ao Vilafranquense.

A 7 jogos do fi nal do 
campeonato o Varzim vol-
ta a jogar a 3 de abril, onde 
recebe o FC Porto B.

ABAIXO DA ZONA DE MANUTENÇÃO
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Continua ao rubro o 
campeonato de futebol 
popular da Póvoa de Var-
zim no escalão sénior. Os 
resultados da última jor-
nada realizada, no passado 
sábado, foram os seguintes: 
Averomar 5 x Matriz 0, Ra-
tes 1 x Estela 1, Amorim 6 
x Terroso 1, Laundos 1 x 
Aguçadoura 3 e folgou o 
Navais. 

Nesta altura faltam ape-

nas cinco rondas para o final 
e a classificação tem na fren-
te duas equipas: o Estela e o 
Amorim somam ambos 26 
pontos, mas os amorinenses 
estão com um jogo em atra-
so. No terceiro lugar surge o 
Aguçadoura com 23 pontos, 
seguindo-se o Navais com 
19 pontos, o Rates com 17, o 
Laundos com 15, o Terroso 
com 13, o Averomar com 6 e 
a Matriz só com 1 ponto. 

‘OVO DE PÁSCOA’ REGRESSA COM 
AS CORES DA UCRÂNIA

A Junta de Freguesia da 
Póvoa de Varzim, Beiriz 
e Argivai revelou que este 
ano vai regressar o Torneio 
Ovo de Páscoa em futebol 
juvenil no Parque de Jo-
gos de Nova Sintra. Vai ser 
a edição 32 e vai decorrer 
nos dias 15 e 16 de abril, 
Sexta-feira Santa e Sába-
do de Aleluia. Haverá dois 

escalões: um para nascidos 
em 2010/2011 outro para 
as crianças imediatamente 
a seguir, mais novas (2012 
e baixo). Vão participar 13 
associações: Matriz, Regu-
fe, Bonfim, Tricanas Povei-
ras, Académico de Belém, 
Mariadeira, Leões da Lapa, 
Juvenorte, Beiriz, Argivai, 
Varzim, Póvoa Futebol Clu-

QUINTETO DECISIVO NO APURAMENTO DOS  SUB-19
Com quatro atletas do 

Caxinas (Raul Moreira, Lú-
cio Rocha, Rodrigo Simão e 
Rúben Teixeira ) e um vila-
condense a alinhar no Ben-
fica (Carlos Monteiro) em 
destaque, a seleção sub-19 
de Portugal qualificou-se 
para o Europeu de futsal. 

O apuramento decor-
reu na passada semana no 
Pavilhão de Desportos de 
Vila do Conde e os adeptos 
locais tiveram oportunida-

de de apreciar vários golos 
dos jogadores caxineiros, 
que foram decisivos na qua-

LUTA PELO TÍTULO 
AO RUBRO NO 
INTER-FREGUESIAS

lificação. Os portugueses 
suplantaram a República 
Checa, Grécia e Chipre só 

be e Póvoa Futsal Clube. A 
Junta vai oferecer lanches de 
manhã e à tarde e no primei-
ro dia do torneio, na sexta, 
e haverá um almoço-conví-
vio. Este ano o emblemático 
troféu do torneio enverga as 
cores da Ucrânia, amarelo e 
azul, “em homenagem e so-
lidariedade para com o povo 
ucraniano”.

com vitória e vão estar na 
fase final, em Espanha, no 
próximo mês de setembro. 

PÓVOA E RIO AVE 
NO FIO DA NAVALHA

Para poveiros e vilacon-
denses, os jogos do pró-
ximo fim de semana po-
dem ser decisivos para 
que consigam (ou não) a 
manutenção na 2ª divisão. 

Aos comandados de Toni 

Maravalhas, um empate 
na receção ao Arsenal da 
Maia será suficiente para 
fazer a festa sem depender 
de terceiros. Já os rioavis-
tas, que recebem o Faren-
se, estão obrigados a ven-
cer esse e o último jogo e 
aguardar pelos resultados 
do Póvoa Futsal / Varzim 
e do Reguilas Tires. Tanto 
uns como outros preci-
sam do apoio dos adep-
tos para este forcing final. 
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ELEITOS DO PÓVOA ANDEBOL APRESENTARAM 
PLANO ESTRATÉGICO NA CÂMARA MUNICIPAL

Os órgãos sociais do Pó-
voa Andebol foram até aos 
Paços do Concelho apre-
sentar o plano estratégico 
do clube para os próximos 
anos. Nesta altura existe 
um claro foco no Projeto 
da Academia que está a ser 
planeado, a que se junta a 
aposta na manutenção das 
equipas seniores em es-
calões competitivos e um 
futuro investimento nas 
camadas jovens e na cons-
tituição de formações femi-
ninas.

O autarca Aires Pereira 
recebeu o presidente ree-
leito, José Oliveira Pereira, 
que ficará no cargo mais 
quatro anos e escutou as fe-
licitações pelo trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
não só na área desportiva, 
mas também a nível social 
e cultural. A comitiva inte-
grou mais uma dezena dos 
elementos recentemente 
eleitos, entre eles o presi-
dente da Assembleia Geral, 

rente aos 1/8 de final da Taça 
de Portugal. Lá diz o ditado 
“que à terceira é de vez” e, 
para que tal aconteça, os 
responsáveis do clube ape-
lam ao apoio dos poveiros 
para que encham o Pavilhão 
Municipal. Há algumas for-
mas de conseguir entradas 
gratuitas, nomeadamente 
fazendo compras em locais 
que o clube publicita nas  
redes sociais, mas também 
através de passatempos da 
Rádio Onda Viva. Despor-
tivamente, Jorge Carvalho 
preparou a  equipa para dar 

Manuel Francisco de Olivei-
ra Barbosa. 

 EQUIPA A 
RECEBE BENFICA

Este sábado, pelas 19h, há 
jogo grande de andebol no 
Pavilhão Municipal. A equi-
pa poveira recebe o Benfica 
em mais uma jornada do 
campeonato andebol 1. Esta 
será a terceira vez que am-
bos se defrontam esta época, 
tendo a vitória sorrido aos 
encarnados no jogo da pri-
meira volta e no jogo refe-

Pub

a luta possível a um dos for-
tes candidatos ao título na-
cional, mas como o próprio 
referiu “só se conseguem 
vitórias dentro do campo e 
é lá que queremos contrariar 
o favoritismo do adversário.”

EQUIPA B 
VENCE PORTO

No jogo correspondente à 
última jornada da primeira 
fase, a equipa B do Póvoa 
Andebol venceu a forma-
ção B do Porto por 33x31. 
Um jogo dominado desde o 

primeiro minuto pelos co-
mandados de Gabriel Pin-
to, evidenciando um bom 
momento para atacar a fase 
de manutenção que se ini-
ciará dentro de duas sema-
nas. Os poveiros serão uma 
das 10 equipas que jogarão 
9 jogos a uma volta, com 
metade dos pontos amea-
lhados. Neste momento, 
estão a meio da tabela, mas 
a diferenças entre o primei-
ro e o último é residual. Se-
rão 5 jogos em casa e 4 fora, 
sendo que a estreia será na 
Póvoa contra o Boavista.

O Pavilhão Desportivo 
Municipal foi palco do XXII 
Torneio Aberto de Ténis de 
Mesa “Cidade da Póvoa de 
Varzim”. A prova foi orga-
nizada numa parceria en-
tre a Câmara Municipal e 
o Grupo Recreativo Estrela 
do Bonfim. Nos seniores os 
vencedores foram o argenti-
no Gaston Alto e Annamaria 
Erdel Yi (Mirandela), sendo 

TORNEIO ‘CIDADE DA PÓVOA’ 
VOLTOU DOIS ANOS DEPOIS

de destacar o triunfo coletivo 
do Guilhabreu no setor mas-
culino. Em sub-19 triunfa-
ram Rafael Kong (Mirande-
la) e Inês Matos (Boa Hora), 
com o Guilhabreu novamen-
te em evidência ao ser se-
gundo classificado nas equi-
pas masculinas. Finalmente, 
em sub-12 os mais fortes fo-
ram Rodrigo Andrade (AD 
Galomar) e Constança Pin-

to (Mirandela). A Póvoa de 
Varzim esteve representada 
na competição por atletas 
do clube organizador, do GR 
Regufe e do Leões da Lapa 
FC. No total participaram 
quase três centenas de jo-
gadores de mais de quatro 
dezenas de coletividades no 
regresso do evento após uma 
paragem de dois anos devido 
à pandemia.
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Os sócios do Desportivo 
da Póvoa que se reuniram 
em assembleia geral no 
passado dia 10 mandata-
ram a recém-eleita direção 
do clube para tratar do 
contrato assinado com a 

DIREÇÃO DO CDP MANDATADA PELOS SÓCIOS
empresa angola PEC (Pro-
jeto Consultadoria e Inves-
timentos) que tem um pro-
jeto imobiliário para a área 
da coletividade. No final da 
reunião magna que juntou 
seis dezenas de associados, 

SÁBADO É DIA D PARA O  BASQUETEBOL
A equipa sénior de bas-

quetebol masculina do 
CDP encerra a fase regu-
lar do campeonato da Liga 
Profissional, no próximo 
sábado, recebendo o Vitó-
ria Sport Club, a partir das 
15h. 

Um jogo importante para 
a equipa ltreinada por José 
Ricardo, já que uma vitória 
poderá dar o oitavo lugar e 
a consequente manutenção 
numa prova em que os po-
veiros marcam claramente 
pela diferença pela aposta 

nos basquetebolistas nacio-
nais e na sua generalidade 
com a matriz da Formação 
do clube. 

Carinhosamente apelida-
dos como “os meninos do 
professor”, estes jovens têm 
sido a bandeira de uma ju-
ventude desportiva poveira 
com talentos também nou-
tras modalidades. 

Contra os vimaranenses, 
encher o pavilhão será o pri-
meiro passo para alcançar 
um objetivo que será, mais 
do que do clube e da sua sec-

contrato com um Centro de 
Estudos que funciona nas 
instalações do clube e que 
não está a trazer vantagens, 
segundo o dirigente. Os só-
cios ficaram ainda a saber 
que é superior a 300 mil eu-

ros o passivo do CDP, rela-
tivamente a dívidas diver-
sas. A principal dívida, que 
era com os colaboradores e 
com o fisco, foi já liquida-
da, mas há mais para resol-
ver e renegociar.

 HÓQUEI SÉNIOR COM DUPLA VITÓRIA
O fim de semana foi vi-

torioso para as duas equi-
pas seniores de hóquei em 
patins do CDP. A equipa 
sub-23, o denominado vi-
veiro de talentos para a 
equipa principal, venceu o 
Gulpilhares por 6x4. Um 
triunfo importante para 
os comandados de Bruno 
Ferraz Fernandes, que con-
seguiu garantir o segundo 
lugar da classificação e que 
dá acesso à próxima fase. 
Pedro Freitas foi autor de 

um hat-trick, tendo Francis-
co Costa bisado, e Gonçalo 
Aznar fechado as contas. 

Já a equipa liderada por 
Ruben Fangueiro, a militar 
na 2ª divisão nacional, re-
velou o bom momento que 
atravessa, derrotando o Va-
lença, um rival direto na luta 
pela permanência. O resul-
tado final de 5x2 é revelador 
da supremacia dos poveiros, 
que tiveram no goleador 
Diogo Fernandes novamen-
te o “homem golo”. Foram 

mais 3 na  conta pessoal, 
que o faz ocupar o terceiro 
lugar na lista dos melhores 
marcadores com 30 golos. 
Ziga e Cristiano Fangueiro 
fecharam a lista dos marca-
dores, com o mais novo dos 
irmãos a marcar uma “vir-
golina” que é uma das suas 
marcas pessoais. Um lance 
típico, que deixa os guarda 
redes “de olhos trocados”, tal 
a rapidez com que roda por 
trás da baliza e remata pelo 
buraco da agulha. 

o presidente do CDP, Sérgio 
Duarte, disse que esta deci-
são dos sócios vai permitir 
à direção tomar medidas 
que considera conveniente. 
Sérgio Duarte e seus pares 
vão também analisar um 

ção de basquetebol, também 
uma vitória da cidade que 
orgulhosamente vai vibran-
do com as vitórias de uma 
modalidade que é uma das 
referências do desporto local 
a nível nacional. 

Nos vários escalões jovens, 
o Desportivo tem consegui-
do levar atletas às seleções 
distritais e nacionais, tanto 
no setor masculino como 
feminino, sendo que os trei-
nadores são, na sua grande 
maioria, também poveiros e 
ex. atletas do clube.

À 19ª jornada, os poveiros 
cavaram um fosso de 7 pon-
tos para a linha de despro-
moção e na próxima jornada 
podem aumentar a vanta-
gem se vencerem a Sanjoa-
nense B.

VOLEIBOLISTAS SÓ PENSAM NA SUBIDA

JUDO NO TORNEIO DOS SAMURAIS
Vieram carregados de 

medalhas os jovens judo-
cas do Clube Desportivo 
da Póvoa que competiram 
no Torneio dos Samurais. 

Entre os 280 participantes 
na prova realizada em Vila 
Nova de Gaia estiveram 15 
atletas poveiros a mostrar o 
trabalho efetuado pela sec-

ção que é coordenada por 
Nídia Adriano, treinadora 
que é também líder da As-
sociação de Judo do Distrito 
do Porto. 

A equipa sénior feminina 
de voleibol do CDP somou 
a qarta vitória em 5 jogos e 
continua no segundo lugar 
da sua série no terceiro es-
calão. As poveiras apenas 
perderam na jornada inau-
gural, mas a partir daí fo-
ram conquistando vitórias, 
sendo  a última contra o 
Clube Atlântico da Madale-

na por 3 sets a 1. A réplica 
do clube gaiense até obrigou 
as pupilas de Inês Marinho 
a trabalho extra, mas o bom 
momento de forma que atra-
vessam foi determinante 
para conquistar o triunfo. 
No próximo domingo, no 
Pavilhão Fernando Linha-
res de Castro, pelas 17h, as 
poveiras recebem o Fiães, 

clube que lidera apenas com 
vitórias. Rafaela Silva, uma 
das atletas mais antigas, ape-
la “a todos os poveiros para 
comparecerem e apoiarem 
a equipa. Somos um grupo 
unido e empenhado em re-
presentar da melhor forma 
o clube e a nossa cidade, e 
queremos muito subir de di-
visão.”

Ruben Fangueiro refor-
çou no final “o excelente 
jogo que realizamos, conse-
guindo uma vitória mereci-
da e que nos dá maior tran-
quilidade para encarar esta 
fase final do campeonato.”
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Joel Rodrigues foi tercei-
ro classificado na segunda 
etapa do Circuito Mundial 
de Bodyboard no escalão 
júnior. O jovem do Clube 
Naval Povoense voltou a 
conseguir um pódio, nova-
mente no Peru, depois do 
segundo lugar obtido na 
ronda inaugural também 
naquele país sul-america-
no, na semana anterior. O 
vice-campeão mundial es-
teve em destaque ao obter 
as notas mais altas, incluin-
do um 10, o máximo que se 
pode obter nos desportos 
de ondas. No entanto, o ‘fo-
guete das Caxinas’ acabou 
por perder nas meias-finais 
numa eliminatória com 
poucas ondas e em que os 
resultados não pareceram 
os mais corretos, segundo 
Rui Campos, responsável 
da secção. A competição só 
vai terminar em outubro, 
nas Ilhas Canárias, em Es-
panha.

10 MEDALHAS 
REGIONAIS PARA 
NADADORES

O Naval Povoense somou 
10 medalhas nos campeo-
natos regionais de juvenis, 

MAIS PÓDIOS INTERNACIONAIS PARA O VICE-
-CAMPEÃO MUNDIAL DE BODYBOARD

juniores seniores que decor-
reram este fim de semana 
na Póvoa de Varzim. Quem 

neiro, Diogo Fonte e Iuri 
Sousa estão de regresso ao 
lote de convocados de Fer-
nando Leite, selecionador 
nacional de pólo aquático. 
Os 5 eleitos   irão integrar 
o estágio de preparação da 
Seleção Nacional Absoluta 
Masculinos que decorre-
rá no dia 27 de março em 
Recarei.

Entretanto, a equipa sé-
nior continua sem vencer 
na segunda fase - grupo 
principal da primeira di-
visão. Os poveiros perde-
ram por 18x8 na receção 
ao Paredes em partida da 
segunda jornada. Segue-se 
a visita ao reduto do Clube 
Fluvial Portuense e a busca 
pelos primeiros pontos. 

mariposa e 3 ª nos 200 cos-
tas. Um trio alcançou duas 
medalhas: Luís Carvalho foi 
3° nos 50 costas e 3° nos 200 
livres, Matilde Fontes foi 2 ª 
nos 200 costas e 3 ª nos 100 
costas, Francisca Pimenta foi 
3 ª nos 800 livres e 3 ª  os 400 
livres. Finalmente, Rodrigo 
Conceição foi 2° nos 1500 
livres. Destaque ainda para 
Tiago Carvalho, que melho-
rou os recordes absolutos 
do clube nas provas de 200 
livres e 100 mariposa. 

Entretanto, o clube tem 
mais atletas com mínimos 
para os campeonatos nacio-
nais. O feito foi alcançado 
no “Torneio Nadador Espe-
cialista” que decorreu nas 
piscinas municipais para os 
escalões de juvenis, juniores 
e seniores. Na prova em que 
competiram 10 nadadores 
poveiros foram também re-
gistado 21 recordes pessoais 
e 2 recordes absolutos do 
clube, registos que satisfize-
ram o responsável técnico, 
António Vasconcelos.

QUINTETO NA 
SELEÇÃO DE PÓLO

Os atletas Pedro Coentrão, 
João Moreira, Tiago Mi-

Pub

conquistou mais pódios foi 
Matilde Casanova: 2ª nos 
200 mariposa, 3 ª nos 100 

TORRES SOMA NA SELEÇÃO
Bruno Torres somou 

mais duas internacionali-
zações ao serviço da sele-
ção de Portugal de futebol 
de praia. 

O atleta poveiro parti-

cipou, na passada semana, 
nas partidas amigáveis que 
a formação das quinas rea-
lizou, em Sesimbra, frente 
à Estónia e que se saldaram 
em duas vitórias: por 10-0 

e 6-2. A equipa orientada 
pelo treinador Mário Narci-
so está a preparar a primeira 
etapa da Liga Europeia de 
Futebol de Praia, prevista 
para maio.
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Tal como vem suce-
dendo nas últimas sema-
nas, o Grupo Recreativo e 
Cultural Aguçadourense 
triunfou coletivamente na 
quarta jornada do Plano 
de Promoção do Atletis-
mo e ampliou a vantagem 
na competição global. A 
prova de estrada realizada 
este domingo em Beiriz 
reuniu 340 atletas de 11 
coletividades. O campeão 
em título superou o Centro 
Desportivo e Cultural de 
Navais, que foi novamen-
te segundo, tendo o Clube 
Desportivo da Póvoa fe-
chado o pódio.

Os vencedores indivi-
duais foram: Margarida 
Correia (Aguçadourense) 
e Vicente Silva (CAPV) 
no escalão A, Vitória Sil-
va (CDP) e Dinis Oliveira 

PPA EM BEIRIZ COM O VENCEDOR HABITUAL

(Aguçadourense) no escalão 
B, Ana Moreira (Atlético) e 
Santiago Arada (Atlético) 
no escalão C, Leonor Fon-
tes (Navais) e José Sousa 

reira (Atlético) no escalão 
F, Lúcia Rodrigues (Navais) 
e Américo Moreira (CDP) 
no escalão G, Fátima Silva 
(CDP) e Roberto Marques 

(Navais) no escalão H.
O PPA regressa no pró-

ximo domingo, dia 27, 
com a primeira prova de 
pista em Navais.

ATLETA DO CKA SAGRA-SE 
VICE-CAMPEÃO NACIONAL

João Ribeiro sagrou-se vi-
ce-campeão nacional sénior 
de karate. O atleta do Centro 
de Karate Aguçadourense – 
Póvoa de Varzim competiu 
no escalão menos 67 Kg, tal 
como o colega Mário Sil-
va, que perdeu no segundo 

combate.
O feito do poveiro foi al-

cançado no Campeonato 
Nacional Inter-Estilos, prova 
da Federação Nacional de 
Karaté realizada em Santo 
Tirso, o mesmo local que 
nos dias 2 e 3 de abril vai re-

ceber os nacionais de cade-
tes, juniores e sub 21. 

O Ginásio Vilacondense 
também esteve em grande 
evidência ao alcançar dois 
títulos nacionais por inter-
médio de Rita Oliveira e Joa-
quim Mendes.

(CAPV) no escalão D, Bea-
triz Pires (Atlético) e Fábio 
Carvalho (Aguçadourense) 
no escalão E, Susana Rosa 
(Navais) e Guilherme Mo-

Pub
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ONDA VIVA: EM MARÇO DE 1989 NASCEU A EMPRESA 
RADIOFÓNICA QUE AGORA ATÉ JÁ TEM UM JORNAL 

e após um período prepara-
tório de testes, as emissões 
regulares da rádio inicia-
ram-se uns meses depois, a 
1 de dezembro.

Na recordação de uma 
data tão especial, que mar-
cou o arranque deste pro-
jeto, o atual administrador 

A empresa Rádio Onda 
Viva S.A. foi constituída 
inicialmente a 9 de março 
de 1989, na Póvoa de Var-
zim, como órgão de radio-
difusão, passando mais re-
centemente a deter o jornal 
Notícias Onda Viva (edita-
do em papel e também em 

formato digital). 
Na criação da empresa 

estiveram envolvidos três 
ilustres poveiros, Avelino 
Gomes do Monte e José Tro-
vão, já falecidos, e António 
Coelho e Castro, que ainda 
se encontra entre nós. 

Depois desta formalização 

da Rádio Onda Viva e dire-
tor do jornal Notícias Onda 
Viva, José Gomes Alves, 
deixou uma mensagem de 
apreço a todos os que nos 
acompanham diariamente: 
“Temos o orgulho de co-
municar esta efeméride a 
todos os ouvintes e leitores, 

esperando que continuem 
a escutar as emissões da 
Rádio Onda Viva em 96.1 
por, pelo menos, mais 33 
anos, e que leiam o Notí-
cias Onda Viva, que estará 
a partir de hoje nas bancas 
locais com mais uma edi-
ção.”
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Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

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

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

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

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

Quiosque “Baú da Manu”
Dentro das instalações “Preços Baixos”

R: Almirante Reis, 52
4490-463 Póvoa de Varzim
Telem: 916 162 569

Quiosque “Costa Verde”
Rua Dr. Pereira Júnior,138

   4480-813 Vila do Conde
   Tel: 252 613 835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ÁRVORE ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 
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BITAITES

VÍTOR COSTA E JOSÉ MOREIRA CAMPOS EM FOCO

REGIÃORÁDIO

Vítor Costa, presidente 
da Câmara de Vila do Con-
de, foi o último convida-
do do Grande Entrevista, 
programa de informação 
da Rádio Onda Viva que é 
emitido aos sábados à uma 
e às sete da tarde e também 
ao domingo ao meio-dia. O 
autarca fez um balanço dos 
primeiros 150 dias de ativi-
dade autárquica. 

Antes, o protagonista 

tinha sido o presidente da 
Cooperativa Agrícola da Pó-
voa de Varzim. José Moreira 
Campos  abordou as várias 
questões que nesta altura 
preocupam o setor e anali-
sou o atual momento da pro-
dução leiteira no concelho. 

Estas duas entrevistas, 
como é hábito, podem agora 
ser escutadas na secção Po-
dcast na página da rádio na 
Internet.

CNP E CDP DESTACADOS NA ONDA DESPORTIVA
O título da equipa sub-

20 de pólo aquático do 
Naval Povoense esteve em 
destaque na Onda Despor-
tiva do passado dia 11. O 
programa teve dois con-
vidados, o capitão Pedro 
Coentrão e a treinadora 
Ana Silva, que destacou a 
importância destes jovens 
terem uma mentalidade 
muito forte para lograr o 
que já conseguiram. Os 
dois campeões nacionais 
falaram em nome do grupo 
do mais recente feito alcan-
çado, que vem no segui-

O poveiro Tiago Pereira 
surge a ler o jornal Notícias 
Onda Viva no mais recen-
te videoclipe. Mais conhe-
cido pelo nome artístico 
Crici, o jovem lançou na 
semana passada o videocli-
pe do tema “Town”, música 
do EP “Ramalho Ortigão”, 
lançado em dezembro do 
ano passado. Foi no topo 

do prédio de 28 andares, 
vestido a rigor com a Ca-
misola Poveira e com a Pó-
voa de Varzim como pano 
de fundo, que Crici gravou 
parte deste tema – uma dua-
lidade de realidades de um 
jovem na cidade e de uma 
rapariga simples num con-
texto rural. O artista preten-
de “continuar a trazer boa 

IGOR BORER APRESENTA ‘SINGLE’ QUE JÁ ESTREOU NA ROV
Igor Borer, jovem cantor 

e compositor, acaba de lan-
çar o primeiro trabalho au-
toral. A música “Preso Sem 
Querer” é o seu primeiro 
single e já está disponível 
em todas as plataformas 
digitais. 

Estudante na Escola Se-
cundária Eça de Queirós e 

residente na Póvoa de Var-
zim desde 2017, Igor Borer 
já agradeceu à Rádio Onda 
Viva por ter sido a primeira 
estação radiofónica a divul-
gar o mais recente trabalho 
nos vários programas que 
vão para o ar.

O novo single aborda te-
mas como a pandemia e o 

‘CRICI’ LANÇA VIDEOCLIPE ONDE SURGE 
A LER O JORNAL ‘NOTÍCIAS ONDA VIVA’

música, acompanhada por 
um panorama de costumes 
poveiros nos melhores lo-
cais possíveis”, como contou 
à Onda Viva.

Em todos os seus temas, 
Crici apresenta a cidade que 
o viu crescer, a Póvoa de 
Varzim, como fonte da sua 
inspiração, com o intuito de 
“pôr a Póvoa no mapa”.

distanciamento social, de 
uma maneira leve, com ele-
mentos de música havaia-
na e uma forte presença do 
‘ukelele’. O artista acredita na 
mensagem trazida pela mú-
sica: “um mundo bom para 
se viver”.’ 

O recente vencedor do 
festival de música BDO 

Live (com a música ‘Meu 
Caminho’), que iniciou a 
sua carreira como músico 
em 2020, prometeu sur-
preender os seus fãs com 
mais lançamentos ainda 
em 2022, ano que também 
ficará marcado por um 
conjunto de concertos que 
devem começar em maio. 

mento do trabalho efetuado 
nas camadas jovens do clube 
nos últimos anos e que já va-
leu vários títulos nacionais.

Na edição seguinte foi a 
vez de Sérgio Duarte ser en-
trevistado por André Veloso. 
O recém-eleito presidente 
da direção do Desportivo da 
Póvoa revelou que pretende 
implementar novas modali-
dades no clube e aumentar 
assim o ecletismo da insti-
tuição. A primeira a ser im-
plementada de imediato será 
a criação de uma secção de 
jogos tradicionais. 
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seja, vereadores, presiden-
tes de junta, figuras locais 
coladas ao poder político, 
e mesmo apoio declarado e 
empenhado do presidente 
da Câmara. A outra lista, li-
derada por Afonso Oliveira- 
que se recandidatava-, aca-
bou por reunir descontentes 
e descontentamentos- de 
curta ou longa data- com o 
rumo, ou com os protago-
nistas, actuais e potenciais, 
desse “partido da Câmara”.

Foi uma eleição que teve a 
particularidade de o incum-
bente aparecer como o de-
safiador do “establishment” 
(um pouco como nas últi-
mas directas do PSD), pese 
embora não ter sido essa a 
retórica utilizada.

Foi aqui escrito num arti-
go de opinião anterior, num 
sempre perigoso exercício 
de prognose, que Luís Dia-
mantino seria a pessoa mais 

merecer tão negro destino.
Mas, mais do que fa-

lar da guerra, gostaria de 
deixar aqui umas breves 
reflexões de como se che-
gou a esta triste realidade.

A comunidade interna-
cional andou, durante muito 
tempo, toda muito preo-
cupada com a Venezuela e 
o senhor Maduro. Não te-
mos dúvidas de que o povo 
venezuelano tem todo o 
direito de viver em paz e 
liberdade, de ter eleições 
livres e democráticas, de se 
poder exprimir livremente.

Mas, pergunto eu: há 
quantos anos não há elei-
ções livres e democráticas 
na Rússia? Há quantos anos 
não é permitida a oposição 
livre na Rússia? Há quantos 
anos os que ousam criticar 
Putin, são assassinados, ví-
timas de acusações forjadas 
e condenados sumariamen-
te?  Há quantos anos não 
pode haver manifestações 
democráticas na Rússia, 
contra Putin? Resulta claro 

OPINIÃO

SAPATADA NA MONOTONIA

PUTIN QUE PARIU 
A COMUNIDADE INTERNACIONAL

bem colocada para assegurar 
a unidade do PSD no mo-
mento em que a liderança do 
projecto político local se co-
locasse. O que não seria as-
sim tão fácil de prever, é que, 
numas eleições nacionais do 
PSD, o candidato apoiado 
pelo presidente da Câmara 
perderia largamente para o 
candidato apoiado pelo pre-
sidente da concelhia. E que 
esse presidente de concelhia, 
não tendo atingido o limi-
te de mandatos, se sentiria 
particularmente legitimado 
para continuar o projecto 
que liderava, por maior que 
fosse a pressão para abdicar 
desse intento.  

O que pode levantar uma 
outra questão. Por que razão 
se candidata agora Luís Dia-
mantino, arriscando a di-
visão do partido? Provocar 
uma divisão interna a três 
anos das eleições autárqui-

que Maduro nunca foi pro-
blema para coisa alguma. 
Maduro não representa pe-
rigo algum para o mundo. 
Mas, a comunidade inter-
nacional, vá se lá perceber 
porquê, andou muito entre-
tida com Maduro enquan-
to Putin, tranquilamente, 
ia fazendo o seu caminho.

E o que fez a Europa para 
evitar o que está a acon-
tecer e para acautelar os 
interesses dos europeus?

Nada. Infelizmente, a Eu-
ropa, há muito que deixou 
de ser o projecto para que 
nasceu. A Europa nasceu 
como projecto de paz. No 
pós II Guerra mundial a 
decisão europeia foi: Guer-
ra na Europa nunca mais. 
Mas, infelizmente, há mui-
to que a Europa perdeu a 
sua essência, se esqueceu 
das suas gentes, e se trans-
formou, lamentavelmente, 
numa organização econó-
mica e financeira, em que a 
única coisa que interessa é o 
lucro, o dinheiro, nada mais.

Uma das maiores triste-
zas da Europa é nem con-
seguir ser auto-suficiente. 
Isto porque os intelectuais 
de pacotilha preferem pagar 
aos europeus para não pro-
duzirem, que pagar para que 
produzam. Nunca entende-
ram – para tal tinham de ser 
dotados de inteligência -  a 
expressão do povo “mais vale 
ter para dar que ter de pedir”.

Nesta Guerra tenho ouvi-
do outra coisa que me tem 
intrigado, e que é o seguin-
te: “A europa está a fornecer 
armas à Ucrânia”. Vamos 
lá deixar-nos de eufemis-
mos e assumirmos as coi-
sas, tal como são. A Europa 
não está a fornecer armas à 
Ucrânia, a Europa está, in-
felizmente, a vender armas 
à Ucrânia. Business puro 
e duro. Vergonhosamen-
te, a Europa está a ganhar 
dinheiro com a Guerra e a 
morte do Povo Ucraniano. 

A Comunidade interna-
cional, no seu todo, aban-
donou a Ucrânia e o Povo 

cas é melhor do que fazê-lo a 
um ano das mesmas. Há me-
nos tempo para que o pro-
jecto alternativo se consoli-
de e legitime, há mais tempo 
para cicatrizar as feridas da 
disputa eleitoral e arrefecer 
os ânimos. 

O resultado da contenda 
acabou por ser o previsível a 
partir do momento em que 
todo esse “establishment” 
local se associou a uma can-
didatura, mas a participação 
acima de 90% e o número 
de votos de Afonso Oliveira 
(145) mostram bem como 
foi necessária uma grande 
mobilização para o derrotar. 
Assim como possibilitam 
inferir que seria mais difícil 
fazer o mesmo daqui a dois 
anos, ou se o adversário não 
fosse alguém com o trajecto 
político local e o prestígio de 
Luís Diamantino. 

Interessante.

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

O que parecia ser impossí-
vel acontecer em pleno Séc. 
XXI na Europa, infelizmen-
te, está a acontecer. Uma 
guerra no continente euro-
peu. Isto é o que, infelizmen-
te, nos entra diariamente 
pela casa dentro. Assistimos 
à destruição da Ucrânia, à 
morte da sua gente e à fuga 
do povo Ucraniano da sua 
pátria, sem que nada ti-
vesse feito de errado para 

concelho nas últimas déca-
das como mera formalidade 
com vencedores pré-anun-
ciados.

Desta vez não foi assim. 
Ou porque as feridas abertas 
na contenda entre Rui Rio 
e Paulo Rangel ainda não 
sararam completamente, ou 
porque se desenham novas 
divisões na escolha das lide-
ranças nacionais e distritais 
do PSD, ou porque, num 
plano mais local, se aproxi-
ma o momento em que se 
começarão a fazer escolhas 
sobre quem serão os prota-
gonistas do partido nas au-
tárquicas de 2025, a verdade 
é que os militantes do PSD 
puderam optar. 

Uma das listas, encabe-
çada por Luís Diamantino, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal, contou com o 
apoio daquilo que tem sido 
“o partido da Câmara”, ou 

Ucraniano à sua sorte. Ouvi 
grandes intelectuais dizer 
na Televisão que a NATO 
não podia intervir, porque 
a Ucrânia não pertencia 
à NATO. É uma realida-
de. A Ucrânia não perten-
ce à NATO. Mas, será que 
quando se deu a Guerra 
do Golfo o Kuwait, perten-
cia à NATO? Por que razão 
um teve direito a interven-
ção internacional para sua 
defesa e a Ucrânia não!!!

Ao longo de todos estes 
anos, tudo foi permitido a 
Putin, todos andaram com 
ele ao colo. Putin funcio-
nou como os miúdos que 
vão testando os pais, para 
ver o que podem ou não 
fazer. Putin percebeu que 
poderia fazer o que bem 
entendesse que ninguém 
se lhe oporia. Eis o triste e 
vergonhoso resultado que 
a todos deve envergonhar.

P.S) Deixo aqui um abra-
ço de solidariedade para 
com todo o povo Ucraniano.

A disputa eleitoral pela 
concelhia do PSD da Póvoa 
de Varzim foi muito interes-
sante de seguir para todos os 
observadores da vida políti-
ca local que estão habituados 
a olhar para essas eleições 
no partido hegemónico no 
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OUTRO NO MAR

OPINIÃO

à posição claramente domi-
nante no partido a sua po-
sição pessoal. Mais fácil me 
parece a “reconciliação” com 
Afonso Oliveira: o recandi-
dato vencido é um social-
-democrata indefetível, um 
quadro político de mérito 
amplamente reconhecido e 
um dos melhores deputa-
dos nacionais do atual PSD. 
Cumprirá, seguramente com 
brilho, o mandato para que 
foi reeleito (difícil, porque 
de oposição a um gover-
no com apoio parlamentar 
maioritário); e o exercício 
destas funções, de que a Pó-
voa seguramente beneficia-
rá, vai requerer a cooperação 
estratégica da equipa de Luís 
Diamantino e, consequen-
temente, a reconstrução das 
“pontes” agora abaladas.

Tal como agora era pre-
visível esta vitória de Luís 
Diamantino, mais seguro é 
antever que no próximo ato 
eleitoral para os órgãos lo-
cais do PSD, daqui a 2 anos, 
a atual liderança não terá 
oposição – e ficará, portan-
to, com o caminho aberto 
para propor as candidaturas 
às autarquias locais (muni-
cipais e de freguesia). Se a 
gestão municipal será, ob-
viamente, de continuidade 
(quer dos principais titula-
res, quer das linhas políti-
cas programáticas), já nas 
freguesias se impõe a reno-
vação quase total das atuais 
lideranças. Neste quadro 
geral de renovação, a próxi-
ma eleição autárquica, em 
2025, promete ser animada e 
disputada: é a oportunidade 
das candidaturas alternati-
vas, que depois, naturalmen-
te, perdem terreno à me-

dida que os novos titulares 
consolidam o seu “poder”.

Quem consolidou o es-
tatuto que já tinha no PSD 
concelhio foi a recandidata à 
presidência da Mesa do Ple-
nário, a vereadora Andrea 
Silva – que foi, convém no-
tar, a figura mais consensual 
nesta eleição, pois “roubou” 
à lista adversária (ou seja, 
a Miguel Sousa Neves) os 
votos que a fizeram superar 
o “score” de Luís Diamanti-
no. Andrea Silva, em clara 
ascensão política no PSD 
concelhio, ancorada num 
trabalho que vem dando vi-
sibilidade às causas sociais, é, 
pois, figura incontornável da 
nossa vida política nos pró-
ximos anos. Como será An-
dré Tavares Moreira, o jovem 
jurista cujo afastamento da 

Assembleia Municipal em-
pobreceu a qualidade técni-
co-política deste órgão, e que 
Luís Diamantino conquistou 
para a direção do Gabine-
te de Estudos do partido.

Em síntese, o que o ato 
eleitoral de 12 de março cor-
rente “disse” dos poveiros 
foi que podem continuar a 
confiar ao PSD a liderança 
do município: ao optar, cla-
ramente, pela continuida-
de (das políticas e dos seus 
agentes), o PSD mantém-se 
em sintonia com o sentir 
maioritário da população. 
Se nada de absolutamen-
te imprevisível acontecer, a 
próxima Câmara já tem pre-
sidente e alguns vereadores.

Felicidades, Luís Diaman-
tino!

P.R.

Não sendo difícil prever, 
há duas semanas, quem ga-
nharia a disputa pela lide-
rança concelhia do PSD, o 
que se não antevia com se-
gurança era a dimensão da 
vitória que a equipa de Luís 
Diamantino conseguiria.

Se fosse clara, como 
efetivamente foi, o rumo 
próximo do PSD (e, por-
tanto, da vida política po-
veira) estava definido.

Luís Diamantino, cuja 
insuperável capacidade de 
trabalho contagia as equipas 
que lidera, vai, seguramente, 
empenhar-se no cumpri-
mento integral do programa 
que submeteu a sufrágio e, 
designadamente, no reforço 
da implantação do partido 
nas freguesias, algumas das 
quais terão, em 2025, no-
vas lideranças locais, seja 
por força da limitação de 
mandatos, seja por efeito 
da desagregação das atuais 
“uniões”. Se, como Luís Dia-
mantino proclamou, o PSD 
quer “continuar a crescer”, 
terá de começar por “pacifi-
car” a própria família, saran-
do, na medida do possível, 
as feridas da recente refrega 
– que fizeram mossa, desde 
logo, na bancada do partido 
na Assembleia Municipal, 
onde Afonso Oliveira e Joa-
quim Vianez (as figuras de 
maior destaque na lista ad-
versária da de Luís Diaman-
tino) ocupa(va)m posições 
de liderança. Continuarão? 
Se sim, com que coerência? 
– sobretudo Vianez, que, so-
bre questões centrais da vida 
política local (o Hospital, a 
Praça de Touros, a desagre-
gação de freguesias…), vem 
reiteradamente sobrepondo 

TAL COMO PREVI
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SOPA DE LETRAS

OS CABELOS

1 - A cada dez dias use um xampu anti-resíduos 
para remover todas as impurezas dos � os.

2 - Óleo de rícino é um ótimo aliado para o 
crescimento e fortalecimento dos cabelos.

3 - Nunca durma com os cabelos molhados. Deixe 
os � os secarem bem para não � carem quebradiços.

4 - Corte as pontas dos cabelos a cada 4 meses para 
mantê-los fortes.

5 - Não lave os � os com água muito quente para 
não abrir a cutícula e enfraquecer os cabelos.

6 - Se precisar disfarçar a oleosidade, mas não tiver 
tempo de lavar os cabelos, aplique um pouco de 
talco na raiz.

7 - Se os � os loiros estiverem � cando esverdeados 
por causa do excesso de sol e cloro, aplique leite.

8 - Para disfarçar temporariamente os cabelos 
brancos, use um rímel à prova d’água da mesma 
tonalidade.

9 - Use chá verde para cabelos oleosos, eles 
ajudarão a eliminar a oleosidade e deixá-los 
brilhosos.

10- Para diminuir a queda de cabelo, invista 
em produtos que contenham babosa.

DICAS DE BELEZA

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS
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ANEDOTAS

Uma mulher entra numa loja de roupa e pergunta:
- Vendem camisas de noite?
- Não, de noite estamos fechados.

Um casal de velhotes está a ver televisão. De repente, a velhota dá um 
estalo ao velho e diz:
- Isto é por 45 anos de mau sexo.
Passado meia hora o velho dá uma estalada à velha:
- Isto é por saberes a diferença.

Um sujeito entra numa taberna e dirige-se ao balcão. Pede um copo de 
vinho e diz bem alto para toda a gente ouvir:
— Hoje é por minha conta. Bebam todos que hoje pago eu.
Vira-se depois para o empregado diz:
— Tu também. É por minha conta.
Ao ouvir isto, toda as pessoas beberam bastante, até mesmo o empregado. 
Lá pelas tantas, o sujeito diz “Boa noite” e vai-se embora sem pagar a 
conta. O empregado enerva-se, corre atrás dele e dá-lhe uma tareia.
No dia seguinte, entra novamente na mesma taberna, vai até o balcão. 
Pede um copo de vinho e diz:
— Hoje é por minha conta. Todos bebem por minha conta.
Vira-se para o empregado e diz:
— Tu não. Tu � cas muito agressivo quando bebes.

Na consulta:
- Nome?
- Artur Ferreira
- Idade?
- 64
- Bebe?
- Sr. Dr., vou aceitar um golinho só para o acompanhar!

A futura sogra para o futuro genro:
- Estás com frio?
- Não, porquê?
- É que estás com pele de galinha!
- A senhora também tem cara de vaca e eu nunca lhe disse nada!

A � lha contou ao pai que tinha um namorado. Ele começa logo a 
perguntar:
- Ao menos é um rapaz poupado?
- É sim. Ainda na semana passada quando estive em casa dele, os pais não 
estavam. A primeira coisa que ele fez foi apagar a luz!
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O TEMPO NA REGIÃO - 24 A 30 DE MARÇO
Pub

 LANÇADO ALERTA E APELO RELATIVAMENTE 
AOS REFUGIADOS UCRANIANOS QUE CHEGAM

A cada dia que passam 
chegam à Póvoa de Var-
zim e à região envolvente 
mais ucranianos fugidos 
da guerra naquele país de 
leste na sequência da inva-
são russa. Sendo certo que 
a autarquia já se disponibi-
lizou para receber e ajudar 
quem procura acolhimen-
to, como lhe demos con-
ta na última edição, Aires 
Pereira lançou um alerta 
sobre a importância de ha-
ver uma ação concertada 
nesta matéria, até para não 
se perder o número de ci-
dadãos que já cá chegaram 
ou estarão a caminho. 

“Há pessoas a fazerem 
viagens constantemente às 
fronteiras com a Ucrânia 
para ir buscar famílias que 
precisam de ajuda, mas é 

vém que traz pessoas de for-
ma indiscriminada e depois 
chegam cá à porta do muni-
cípio e dizem-nos para re-
solver o problema. É preciso 
haver responsabilidade para 
depois não se criar um pro-
blema complicado, nomea-
damente junto do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras. 
Temos de saber as pessoas 
que vêm, para onde, como 

 

24 março, quinta

‘O último banho ’
sessão Octopus, às 
21h45,
no Cine-Teatro Garrett

‘Cyrano ’, Cinema às 
Quintas,
Teatro Municipal de Vila 
do Conde, às 21h30

27 março, domingo

Visita Guiada à Igreja 
da Misericórdia, pel’A 
Filantrópica, às 10h

XV Corrida da Marginal
Vila Conde – Póvoa 
Varzim, às 10h45

‘Genoma B’, Temporada 
Teatral, às 21h30
no Cine-teatro Garrett

‘A pior pessoa do mun-
do’, Cineclube, às 16h30 
e 21h, no Teatro Munici-
pal de V.Conde

Encontro de Clássicos
Jardins da Av. Júlio 
Graça, às 10h

31 março, quinta

‘Licorice Pizza ’
sessão Octopus, às 
21h45,
no Cine-Teatro Garrett

‘O homem que matou 
Dom Quixote’, 
Cinema às Quintas, 
às 21h30, no Teatro 
Municipal de V.Conde

25 março, sexta

‘Olé’, às 21h30, 
Companhia de Dança 
Sabor Latino 
no Auditório de V. Conde 

lhes vamos fazer chegar os 
bens necessários e como se 
vão organizar”.

O edil lançou também 
um apelo público aos po-
veiros: “Quem tiver dispo-
nibilidade e condições para 
acolher famílias ou ceder 
algum alojamento pode 
entrar em contacto com os 
serviços sociais da autar-
quia a sinalizar isso mesmo, 
ajudando-nos a resolver 
um problema que não será 
fácil. Nós temos espaços de 
acolhimento temporário, 
mas já começam a ficar lo-
tados e são precários, não 
sendo adequados a uma si-
tuação que se irá prolongar. 
Temos de dar condições 
a quem chega de refazer a 
sua vida de forma minima-
mente digna”. 

1 abril, sexta

‘Genealogia das coisas, 
um baú de memórias’, 
lançamento de livro, 
às 18h30, no Arquivo 
Municipal da Póvoa

preciso haver critério e or-
ganização. Cada um pode ir 
buscar quem quiser, desde 
que assegure essas condi-
ções. Há questões logísticas 
que é preciso acautelar jun-
to das autoridades nacionais 
oficiais, criando condições 
de alojamento, de alimen-
tação e de acesso a escolas. 
Temos de ser solidários, mas 
não é possível haver um vai-

3 abril, domingo

Procissão dos Passos, 
Igreja da Misericórdia da 
Póvoa de Varzim, às 16h

BALASAR COM 24 HORAS DE ADORAÇÃO

-feira, permanecendo em 
adoração até à meia-noite. 
São convidados a participar 
no evento todos os Grupos 

O Santuário Eucarístico 
Alexandrina de Balasar vai 
celebrar as “24 Horas para o 
Senhor”. A iniciativa lançada 
pelo Papa decorre tradicio-
nalmente na sexta e sábado 
que antecedem o IV Do-
mingo da Quaresma de cada 
ano, neste caso nos dias 25 e 
26 de março. Nesta jornada, 
a Pastoral Juvenil do Arci-
prestado de Vila do Conde/
Póvoa de Varzim vai organi-
zar um momento de Oração 
Eucarística e Mariana, com a 
recitação do Terço do Rosá-
rio e a Consagração a Nossa 
Senhora às 21h30 de sexta-

de Jovens das paróquias do 
Arciprestado. Além da Ado-
ração Eucarística o Santo Pa-
dre recomenda o sacramento 

da Reconciliação, que esta-
rá disponível no sábado. 
Nesse mesmo dia o reco-
meço da adoração está pre-
visto para as 8h e prolon-
ga-se até ao final da tarde, 
altura em que começa uma 
Adoração Comunitária às 
17h30, seguida da  Santa 
Missa às 18h30 e encerra-
mento. “Por meio de Cristo 
temos o Perdão” (Col 1, 13-
14) é o tema deste ano. Re-
corde-se que foi em Balasar 
que Alexandrina recebeu o 
pedido de Consagração do 
Mundo ao Imaculado Co-
ração de Maria. 


