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sabor
do mês
Só a Peixaria do Pingo Doce pode 
trazer-lhe especialidades assim: 
práticas, versáteis e prontas  
num estalar de dedos.
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atum

Tão saboroso e versátil!
O nosso bife de atum é cortado 

a partir dos melhores lombos 

de atum selvagem. Perfeito apenas 

braseado ou mesmo em cru.

qualidade 
sashimi

Descubra como 
fazer estas receitas 
simples e rápidas.
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é tão bom poupar assim

De 05
a 11 abr

PÓVOA DE VARZIM HIPER - ARGIVAI
Promoção válida de 05 a 11 de abril de 2022 em todas as lojas Pingo Doce de Portugal Continental excepto PD&Go nos postos de abastecimento BP e NOVA SBE. Salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. 
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ao abrigo do Decreto Lei N.º28/84. As acções Poupa Mais são exclusivas para clientes com cartão Poupa Mais registado até 24 horas antes da compra. Serviço de Apoio ao Cliente Pingo Doce | 212 41 08 74 
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ATERRO INCÓMODO ALVO DE INSPEÇÃO 
PARA DETETAR INCUMPRIMENTOS

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

As queixas dos mora-
dores de Rates e Laundos 
relativamente aos odores 
provenientes do aterro vizi-
nho de Paradela (Barcelos) 
levaram ao agendamento 
de uma inspeção urgente 
por parte das autoridades 
ambientais para verifi car 
eventuais incumprimentos. 
Após contacto da Câmara 
da Póvoa de Varzim com a 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte, Aires Pereira 
revelou que foi acertada a 
realização dessa fi scaliza-
ção com a participação de 
várias entidades: Agência 
Portuguesa da Ambiente, 
Inspeção-Geral da Admi-
nistração do Território e 
Serviço de Proteção da Na-
tureza e do Ambiente. 

O autarca referiu também 
que a Resulima já iniciou 
um conjunto de “medidas 
mitigadoras” e procedimen-
tos que visam minimizar os 
impactos da atividade do 
aterro, nomeadamente a 
“instalação de um sistema 
de aromatizadores e neu-
tralizadores dos cheiros”, 
“o aumento do tempo de 
permanência da matéria or-
gânica nos túneis” e “a co-
bertura diária e mais célere 
dos resíduos depositados 
em aterro”.

Entretanto, as duas juntas 
de freguesia estão “a promo-

ver a recolha de assinaturas e 
a sinalizar testemunhas para 
precaver um futuro processo 
judicial”, salientou Aires Pe-
reira, que preferia evitar que 
o caso chegasse a tribunal e 
espera que a empresa come-
ce a operar de acordo com o 

que foi licenciado.
Aires Pereira vai aguardar 

mais algum tempo e analisar 
as conclusões do relatório 
da inspeção prometida, mas 
exige que a Resulima “tenha 
noção dos incómodos que 
está a causar” e assegura 

que “não o irá tolerar muito 
mais”. 

O caso também preocupa 
o Partido Socialista da Póvoa 
de Varzim, cujo líder foi no 
passado fi m de semana ao 
local falar com os habitantes 
afetados. João Trocado está 

“solidário com a popula-
ção” e manifestou dispo-
nibilidade para colaborar 
com o município na resolu-
ção do problema, inclusive 
apoiando uma tomada de 
posição “mais dura” se vier 
a ser necessário.  
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ÉPOCA BALNEAR COMEÇA A 10 DE JUNHO 
A próxima época balnear 

na região norte vai começar 
a 10 de junho e terminará a 
11 de setembro. As datas 
foram confirmadas numa 
reunião de preparação rea-
lizada na Câmara Munici-
pal da Póvoa de Varzim na 
passada quinta-feira. 

Em 2022 vão voltar vá-
rias regras pré-pandemia, 
nomeadamente ao nível da 
ocupação do areal e na dis-
posição das barracas, que 
poderão estar novamente 
encostadas umas às outras 
e com 6 metros de afasta-
mento entre filas, caindo 
as medidas orientadoras 
divulgadas pela DGS e que 
vogoraram nos dois últi-
mos anos. 

A assistência a banhistas 
deverá ser assegurada por 

Nesta altura, tal como 
em anos anteriores, a gran-
de preocupação de Carlos 
Ferreira, presidente d’Os 
Delfins, associação local de 
nadadores-salvadores, é que 
haja elementos disponíveis 
em número suficiente para 
o arranque. Isso mesmo re-
conheceu a vereadora Sílvia 
Costa, que lembrou o apoio 
do município na formação 
de mais jovens e sublinhou 
a expetativa de que esse 
problema seja resolvido a 
tempo.  A responsável pelo 
pelouro que gere as praias, 
agora competência da autar-
quia, acredita que estão reu-
nidas as condições para um 
regresso à normalidade nos 
areais poveiros.

Refira-se que a Associa-
ção de Concessionários de 

Praia da Póvoa de Varzim 
é agora presidida por Au-
gusto Sérgio, tendo Ana 
Leite como vice-presidente. 
O concessionário da Praia 
Verde, que representa qua-
tro dezenas de banheiros 
em todo o concelho, espera 
o regresso em força dos ve-
raneantes e que corra tudo 
bem.

Na sessão esteve tam-
bém o delegado de saúde 
do ACES Póvoa de Varzim 
/ Vila do Conde, Luís Cas-
tro, que apesar dos casos 
diários de Covid na região 
ainda estarem na casa das 
dezenas, admite que estes 
deverão diminuir progres-
sivamente até ao verão que 
se avizinha, embora reco-
mende precaução e caute-
la.

A Câmara da Póvoa de 
Varzim cortou o trânsito na 
rua de acesso ao Parque da 
Cidade a partir do sul, ou 
seja, junto à rotunda gran-
de da Avenida do Mar, que 
em breve vai perder a con-
figuração atual, arredonda-
da, para passar a um for-
mato oval. Por agora só se 
pode aceder ao complexo 
desportivo municipal pelo 
Norte, por Aver-o-Mar, a 
partir da rua das Sencadas. 
A alteração e as alternativas 
estão assinaladas no local e 
tudo isto acontece por cau-
sa das obras de prolonga-
mento para Norte da Ave-
nida 25 de Abril (via B). 

Se tudo decorrer como 
previsto, daqui a um mês 
deve estar concluída esta 
intervenção que colocará 
praticamente o ponto final 
no prolongamento da ar-
téria que pretende ser uma 
opção face à congestionada 
EN 13 e uma solução para 
a sobrecarga do tráfego na 
entrada/saída da cidade. 

A atual empreitada em 
curso (a vermelho no 
mapa) começou há cerca 
de um ano e tem um custo 
de 2.645.000 euros, a que 
se juntam 1.120.000 euros 
na aquisição de terrenos. 
A fase seguinte irá depois 
abrir novos arruamentos (a 
amarelo).

AMPLIAÇÃO DA VIA B ESTÁ QUASE PRONTA

PRODUTOS LOCAIS 
NA AGRO

O setor primário da Póvoa 
de Varzim esteve novamente 
representado na AGRO.   A 
54ª edição da Feira Interna-
cional da Agricultura, Pe-
cuária e Alimentação decor-
reu durante quatro dias no 
Fórum Braga.

A Horpozim, como é ha-
bitual, marcou forte presen-
ça, com destaque logo no 
arranque para a apresenta-
ção do processo de certi-
ficação IGP de 3 produtos 
hortícolas - Cebola, Penca e 

Tomate Coração-de-boi da 
Póvoa - acompanhada por 
uma degustação de receitas 
preparadas com os mesmos, 
em colaboração com a Esco-
la Campo Aberto de Beiriz. 
Estes e outros legumes es-
tiveram em evidência tam-
bém na tarde do último dia 
durante a confeção e degus-
tação da Sopa da Póvoa.

A autarquia também con-
tou com um importante 
espaço de divulgação do 
artesanato e, sobretudo, da 
gastronomia local, sendo de 
realçar as conservas e as ra-
banadas, que puderam ser 
provadas pelos visitantes. 
Merece destaque o premia-
do Arroz de Sardinha que 
foi dado a conhecer na tarde 
de sábado, numa iniciativa 
dinamizada pela Confra-
ria dos Sabores Poveiros. A 
representação do concelho 

na AGRO fez-se também 
através da Leite do Campo, 
Operação Direta e Gintegral 
– Gestão Ambiental. 

Ricardo Rio, presiden-
te da Câmara de Braga, fez 
questão de passar pelo stand 
poveiro, onde se encontrou 
com o presidente da Câmara 
da Póvoa, Aires Pereira. 

130 ANOS DO ISN 

O planeamento do ani-
versário do Instituto de So-
corros a Náufragos, que em 
abril irá completar 130 anos, 
passou pela Câmara da Pó-
voa de Varzim. Aires Pereira 
recebeu o Subdiretor-geral 
da Autoridade Marítima, 
Contra-almirante Nuno An-
tónio de Noronha Bragança, 
o Diretor do ISN, Capitão-
-de-mar-e-guerra Rui Ga-
briel Martins Santos Pereira, 
e o Comandante-local da 
Polícia Marítima, Coman-
dante Bruno Ferreira Teles.

O ISN é um organismo in-
tegrado na estrutura da Di-
reção-Geral da Autoridade 
Marítima com atribuições 

de direção técnica para as 
áreas do salvamento marí-
timo, socorro a náufragos 
e assistência a banhistas. A 
entidade foi criada por or-
dem da Rainha D. Amélia 
na sequência da tragédia 
de 27 de fevereiro de 1892, 
na qual morreram 105 
homens no mar, sendo a 
maior parte deles naturais 
da Póvoa de Varzim.

TESTES CONTINUAM 
EM ABRIL

O Município  revelou 
que o Centro de Testa-
gem, localizado no Centro 
Ocupacional da Lapa, vai 
continuar de portas aber-
tas até final deste mês de 
abril. O serviço mantém-
-se a funcionar devido ao 
prolongamento da vigên-
cia do regime excecional 
e temporário de comparti-
cipação de testes. O centro 
funciona diariamente das 
9h às 13h e das 16h às 18h. 
Cada pessoa continua a ter 
direito a dois testes men-
sais gratuitos, sendo estes 
realizado por método de 
colheita de zaragatoa na-
sofaríngea, com indicação 
do resultado em apenas 
15 minutos. É necessário 
uma marcação prévia, cujo 
agendamento pode ser fei-
to via online.

cerca de 44 nadadores-sal-
vadores em todo o concelho, 
perspetivou o Comandante 
Bruno Ferreira Teles, capitão 
do Porto da Póvoa de Var-
zim e de Vila do Conde, que 
ainda aguarda a entrega do 

plano final com o dispositi-
vo de segurança. O horário 
de abertura e encerramento 
do serviço passando a de-
correr das 10h às 19h, per-
mitindo uma melhor gestão 
dos recursos disponíveis. 
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123 REFUGIADOS UCRANIANOS JÁ FORAM 
ACOLHIDOS NA PÓVOA DE VARZIM

O Gabinete de Atendi-
mento ao IEmigrante da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim “já está a prestar 
apoio a 123 refugiados ucra-
nianos”, quase todos com 
ligação ao concelho através 
de familiares e amigos que 
já cá residiam ou em Vila do 
Conde. 

O número de pedidos de 
acolhimento temporário foi 
avançado por Aires Perei-
ra na reunião do executivo 
realizada esta terça-feira, 
na qual defendeu que “tudo 
está a decorrer dentro da 
normalidade”. Várias crian-
ças foram já integradas em 
escolas, “há duas turmas 
de Português a funcionar e 
diversas entidades já se dis-
ponibilizaram para acolher 
os jovens nas suas ativida-
des desportivas e culturais”, 
destacou o edil, que revelou 
ainda que “algumas pessoas 
manifestaram disponibilida-
de de cedência de espaços, 
quer de apartamentos quer 
de alojamentos”, sendo que 

alguns cidadãos ucranianos 
já estão “instalados nos mais 
diversos locais” e que entre-
tanto já é possível contratar 
alguns profissionais que es-
tejam inscritos no Centro de 
Emprego. 

A integração destas pes-
soas que fogem da guerra, 
sobretudo mulheres, idosos 
e menores, continua tam-
bém a merecer a atenção 
da vereação socialista.  João 
Trocado reiterou que o mu-

aprovados vários contratos-
-programa com as coletivi-
dades culturais e desportivas 
que já apresentaram as con-
tas de 2021 ao município. 
Entre os vários contempla-
dos, num montante total que 
ultrapassou o milhão de eu-
ros, é de destacar o valor de 
300 mil euros destinado ao 
Varzim Sport Club para apli-
cação no setor de formação. 

Na sessão foi igualmente 
aprovado um contrato-pro-
grama com a Paróquia da 
Matriz, no valor de 400 mil 
euros, para apoiar o avanço 
da empreitada de construção 
das Capelas Mortuárias nas 
traseiras da Igreja. 

Também foi decidida a 
abertura de um concurso 
público, no valor de meio 
milhão de euros, para a ma-
nutenção dos espaços verdes 
do Parque da Cidade. Final-
mente, merece destaque a 
ratificação da celebração de 
um protocolo com o Agru-
pamento Flávio Gonçalves 
relacionado com a Camisola 

Poveira, sendo que o projeto 
‘Tricotando com Memórias’ 
visa sensibilizar os jovens 
para a importância deste 
símbolo local. 

SÃO PEDRO

A autarquia e os bairros 
continuam a preparar as 
Festas de São Pedro. Recen-
temente decorreu mais uma 
reunião com os representan-
tes de Regufe, Belém, Ma-
riadeira, Matriz, Norte e Sul 
para alinhavar o programa 
para a edição deste ano. Esse 
calendário já é do conheci-
mento das seis associações,  
que entretanto arrancaram 
com os ensaios e preparati-
vos, conhecendo igualmente 
as medidas que irão vigorar. 
O edil Aires Pereira destaca 
“o espírito de colaboração 
existente entre todos”, tendo 
manifestado “a esperança 
que  haverá um festejo com 
a dimensão e o brilho a que 
a Póvoa de Varzim se habi-
tuou”.

nicípio tem de mostrar que 
é “amigo dos refugiados e 
que está de portas e braços 
abertos para os acolher”, ten-
do reforçado o apelo a que 
os poveiros disponibilizem 
espaços que tenham livres 
para alojar quem precisa.

OUTRAS DECISÕES

A última reunião do exe-
cutivo municipal da Póvoa 
de Varzim serviu para serem 

Pub
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VOZES DA CAPELA MARTA ENCANTAM EM ESPANHA
O Coro Capela Marta 

ouviu “fortes e delongados 
aplausos de todo o Audi-
tório Pazo de Congressos 
- Mar de Vigo” no XVI Fes-
tival de Habaneras e Polifo-
nia “Ao son das Illas Cíes”. 
As vozes do grupo foram 
no passado dia 27 de março 
até à vizinha Espanha “para 
interpretar temas do can-
cioneiro popular poveiro, 
às quais acrescentou Grân-
dola Vila Morena e Cama-
riñas, sendo esta do cancio-
neiro popular espanhol”.

“Em interpretações de 
verdadeira ‘alma e raça’, 

acompanhados superior-
mente por Vera Fonte, ao 
piano, e Torcato Regufe, no 
contrabaixo, aos quais se 
juntou, para acompanhar 
“Camariñas”, o capelista 
Carlos Costa, à guitarra, a 
Capela Marta, não deixan-
do seus créditos por mãos 
alheias, voltou a colocar a 
Póvoa de Varzim nos cora-
ções espanhóis”, realçou a 
entidade em nota informa-
tiva à imprensa. “Que a Pó-
voa de Varzim viva a Capela 
Marta como a Capela Marta 
vive a Póvoa de Varzim!”, de-
sejaram os participantes.

A junta da União de Fre-
guesias da Póvoa de Var-
zim, Beiriz e Argivai lançou 
uma publicação que pro-
mete fazer furor. Trata-se 
do livro ‘Manual do Borda-
do Poveiro – Volume I’, que 
dá a conhecer a grande va-
riedade de bordados apli-
cados ao longo de 150 anos 
na Camisola Poveira, tendo 
resultado de um trabalho 
de recolha de dados para o 
processo de certificação.

A intenção da junta li-
derada por Ricardo Silva 
é lançar mais tarde outras 
compilações de bordados 

JUNTA LANÇA LIVRO SOBRE A CAMISOLA POVEIRA
e manuais de execução para 
guardar e ler, mas especial-
mente para preservar este 
património de todos os po-
veiros.  “Dos passarinhos às 
âncoras, dos camarões aos 
peixinhos, das barras aos 
brasões. Esta é uma peça de 
trabalho indispensável para 
quem se esmera a fazer Ca-
misolas únicas”, defendeu o 
autarca, que recentemente 
foi apresentar o trabalho às 
formandos do 2º Curso Ocu-
pacional de Tempos Livres 
sobre a Camisola Poveira.

O ‘Manual do Bordado 
Poveiro – Volume I’ pode ser 

A Filantrópica deu con-
tinuidade à rubrica “Igre-
jas da Póvoa - testemunhos 
de uma religiosidade” com 
uma visita orientada, no 
domingo, à Igreja da Mi-
sericórdia. O edifício de 
gosto neoclássico, aberto 
ao culto em 1914, foi dado 
a conhecer pelo Professor 
Fernando Souto que con-
textualizou o surgimento 
da Misericórdia e a evo-

A FILANTRÓPICA FOI À IGREJA DA MISERICÓRDIA
lução dos vários edifícios 
tutelados pela instituição. Os 
participantes ficaram a sa-
ber a história da atual igreja 
e a intervenção do arquite-
to Adães Bermudes, assim 
como o percurso do templo 
anterior, construído no sé-
culo XVII mas já inexistente, 
que serviu de igreja matriz.

A Cooperativa de Cultu-
ra realça o destaque que foi 
atribuído às esculturas que 

se encontram nos retábulos, 
algumas saídas das mãos do 
escultor José Ferreira The-
dim, e à tela do retábulo-
-mor, da autoria do pintor 
italiano Silvestro Silvestri. 
Houve ainda oportunidade 
de visitar as dependências 
anexas, onde estão expostas 
pinturas e fotografias dos 
benfeitores da Santa Casa. 
O grupo também passou 
pelo Museu, observado o ri-

SOCIEDADE

adquirido na sede da Junta 
de Freguesia da Póvoa de 
Varzim pelo valor de 12,50€, 
sendo que as vendas rever-
tem na totalidade para aju-
dar o Instituto Maria da Paz 
Varzim.

OVOS DA PÁSCOA 
VESTEM ‘CAMISOLA’ 

As instalações da Junta  
na cidade, Beiriz e Argivai 
receberam as “Oficinas da 
Academia Sénior” que ensi-
naram a produzir “Ovos da 
Páscoa” revestidos com lã 
poveira. O trabalho decorreu 

“em ambiente de amizade e 
boa disposição e pelas mãos 
das formandas nasceram au-

tênticas obras-primas em 
lã poveira, fruto de muita 
dedicação e minúcia”.

paramentaria, pinturas e 
objetos litúrgicos.

Pub

quíssimo e variado espólio, 
composto por cerâmicas, 
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A Ourivesaria Tavares 
assinala este ano o centési-
mo aniversário. Depois de 
recentemente ter abrilhan-
tado a fachada com uma 
homenagem ao passado, a 
empresa poveira especiali-
zada em joalharia começou 
a celebração da data num 
evento realizado na loja si-
tuada na Rua da Junqueira 
no passado dia 24 de mar-
ço. Quatro gerações depois, 
a ourivesaria está agora na 
posse de Ana e Carlos Ta-
vares, atingindo uma data 
histórica que chega neste 
2022, no qual celebra “a he-
rança familiar e inovação 
com uma nova cara e os 
olhos postos no futuro”. 

A efeméride fi ca marca-
da desde já pela aposta na 

renovação e no digital, com 
nova imagem, site reformu-
lado e nova loja online, man-
tendo o atendimento físico e 
personalizado aos clientes, 
mas dando maior atenção ao 
mercado internacional, so-
bretudo nos Estados Unidos, 
Canadá, África do Sul ou 
Suíça, com o uso de tecno-
logias que permitem chegar 
cada vez mais longe.

A cerimónia festiva in-
cluiu a apresentação de uma 

DIANA SAMPAIO EM ORQUESTRA DE PRESTÍGIO
Uma poveira alcançou 

o lugar de clarinetista na 
Orquestra Filarmónica de 
Monte Carlo, a principal 
do principado do Mónaco. 
Diana Sampaio já recebeu, 
por isso, as felicitações da 
Associação da Banda Mu-
sical da Póvoa de Varzim, 
que manifestou também 
o orgulho no facto da sua 
executante ter sido eleita.

A jovem  formou-se na 

Escola Secundária Eça de 
Queirós e na Escola de Mú-
sica da Póvoa, tirando de-
pois a licenciatura em Mú-
sica e feito o mestrado em 
ensino da música na Escola 
Superior de Música e Ar-
tes do Espetáculo. Durante 
sete anos foi professora em 
diversos conservatórios e 
escolas de música e voltou 
a aumentar os seus conheci-
mentos na Suíça, na Escola 

ALUNOS DA ‘ROCHA PEIXOTO’ AJUDAM REFUGIADOS
Com o intuito de ajudar 

as vítimas da Guerra na 
Ucrânia, os alunos do Cur-
so de Artes Visuais da Es-
cola Secundária de Rocha 
Peixoto estão a promover 
uma venda de trabalhos 
realizados na disciplina 
de Desenho. A exposição 

das obras encontra-se dis-
ponível para ser apreciada 
no corredor H0 (serviços 
administrativos). A iniciati-
va ‘CRIAR É AGIR - A Arte 
pela Solidariedade’ decorre 
até ao fi nal deste semana e 
os desenhos estão disponí-
veis por um preço base de 

OURIVESARIA TAVARES FESTEJA CENTENÁRIO

20 euros. O valor angariado 
destina-se a apoiar uma ins-
tituição que esteja a ajudar 
refugiados ucranianos em 
Portugal. Mais informações 
podem ser obtidas junto da 
Biblioteca da Escola Secun-
dária de Rocha Peixoto ou 
da professora Isabel Braga. 

peça criada em conjunto 
com a famosa cantora e 
trompetista Jéssica Pina. A 
joia representou o setor da 
ourivesaria nacional na Ex-
poDubai na mostra que es-
teve patente no Pavilhão de 
Portugal no passado mês de 
fevereiro. Esta peça exube-
rante no formato de búzio 
é colocado na face da mão 
e dá bastante visibilidade a 
quem a usa, explicou Carlos 
Tavares. 

Entre as pessoas que se 
associaram ao arranque das 
comemorações esteve o pre-
sidente da Câmara da Póvoa 
de Varzim. Aires Pereira 
felicitou a loja centenária e 
lembrou que não existem 
muitas empresas que atin-
gem essa idade, reconhecen-

Superior de Genéve, onde 
obteve um segundo mestra-
do em interpretação.

Aos 27 anos tem também 
diversos prémios conquis-
tados e atuações, como con-
vidada, em diversas orques-
tras e vai agora para a de 
Monte Carlo, fundada em 
1856,  que é habitualmen-
te convidada pelos grandes 
festivais pelo seu prestígio e 
qualidade.

do o notável e bem-sucedido 
trabalhado desenvolvido 
como embaixadores povei-
ros na área da ourivesaria.
O centenário da Tavares fi -

cará marcado pela realiza-
ção de diversos eventos que 
acontecerão durante todo o 
ano com o apoio da edili-
dade.

Pub
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Os colaboradores da 
Fábrica de Conservas ‘A 
Poveira’, localizada em 
Laundos, contam desde 
a passada semana com 
um local de trabalho mais 
verde e ligado à natureza. 
Através do projeto ‘Liga à 
Terra’, os responsáveis da 
empresa decidiram convi-
dar os trabalhadores a co-
locarem as “mãos na terra” 
através da criação de uma 
horta. Este espaço vai ter 
legumes, pequenos frutos 
ou ervas aromáticas, sen-

do que no caso dos legumes 
estes irão ser direcionados 
para a sopa diária que a em-
presa oferece aos 450 cola-
boradores, pretendendo ser 
um exemplo de “uma verda-
deira economia circular”.

Com esta ação, ‘A Poveira’ 
pretende “contribuir para 
um ambiente mais saudável 
no espaço industrial, um am-
biente de trabalho mais feliz 
e sustentável. Um espaço 
onde os colaboradores pos-
sam relaxar durante a hora 
de almoço, além da oportu-

ARGIVAI FESTEJOU DIA DE ANIVERSÁRIO
Foi de forma simples, 

mas cheia de momentos 
simbólicos que se festejou 
o aniversário da freguesia 
que originou o concelho da 
Póvoa de Varzim. No âm-
bito das comemorações do 
Dia de Argivai, no passado 
dia 26 de março, a União 
das Freguesias que engloba 
a Póvoa de Varzim e Beiriz 
promoveu várias iniciati-
vas.

Ao longo de todo o dia, 
numa parceria entre a 

Academia Sénior e a Bolsa 
Concelhia de Voluntariado, 
decorreu uma ação de vo-
luntariado a favor dos refu-
giados ucranianos na Junta 
de Argivai, onde se localiza 
o Centro Logístico de Apoio. 
Mais de duas dezenas de 
pessoas ajudaram a separar 
roupas por idade, sexo e uti-
lidade para oferecer aos re-
fugiados ucranianos. A tar-
de fi cou marcada por duas 
atividades: celebrou-se uma 
Eucaristia na Igreja de S. 

DESEMPREGADOS COM FORMAÇÃO EM RATES
A Junta de Freguesia de 

São Pedro de Rates, em 
parceria com o Centro de 
Emprego da Póvoa de Var-
zim, está a promover uma 
formação para desempre-
gados sobre a arte de tra-

balhar o xisto. Esta pode ser 
uma boa oportunidade para 
quem quiser saber mais so-
bre esta rocha que se assu-
me como uma “marca” da 
paisagem natural, em espe-
cial nas freguesias. As ins-

A POVEIRA COM PROJETO INOVADOR EM LAUNDOS

crições estão abertas, mas 
atenção que as vagas são 
limitadas, pelo que os inte-
ressados devem contactar o 
Gabinete de Inserção Pro-
fi ssional de Rates através do 
252 951 492 ou 967 346 111.

nidade de porem as mãos na 
terra, de saírem para o exte-
rior e de confraternizarem 
com os colegas de outros 
departamentos”. António 
Cunha, Administrador Exe-
cutivo da conserveira, quer 
“que as hortas sejam mais 
um símbolo visível do com-
promisso da empresa com 
a sustentabilidade e com o 
bem estar dos seus colabora-
dores”, esperando que se crie 
um espírito de equipa mais 
forte entre quem vai cuidar 
da horta durante as pausas. 

Miguel-O-Anjo e os alunos 
da catequese procederam à 
plantação de 75 árvores no 
Parque do Anjo. No fi nal, 
todos cantaram os parabéns 
a Argivai. 

Recorde-se que é de 26 de 
março de 953 a redação do 
documento mais antigo que 
faz menção a Argivai, em 
concreto a Villa Quintanella 
(atual lugar de Quintela). 
Daí o festejo nesta data …

FREGUESIAS

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

A freguesia da Estela foi 
palco de uma concentra-
ção em defesa do futuro 
da horticultura na manhã 
da passada segunda-feira. 
Os produtores pretendem 
sensibilizar a sociedade e 
a grande distribuição para 
as dificuldades do setor, 
apelando à prática de pre-
ços justos a quem produz. 
O protesto saiu à rua com 
várias dezenas de horti-
cultores a manifestarem 
também queixas relativas à 
escalada de aumentos nos 
custos com combustíveis 
e nos adubos, na ordem 
dos 300 por cento no caso 
dos fertilizantes, algo que 

também tem agravado a si-
tuação.

Os produtores reiteraram 
que não querem subsídios, 
mas uma maior justiça na 
distribuição do valor que é 
apresentado ao consumidor 
final, baixando a margem de 
lucro do intermediário e ga-
rantindo um preço mínimo 
a quem trabalha na horti-
cultura. Nesta ação partici-
param muitos associados da 
Horpozim, liderada por Ma-
nuel António Silva, que deu 
exemplos de produtos que 
são comprados pela popu-
lação a preços que chegam a 
ser dez vezes mais elevados 
do que foram pagos a quem 

BOMBEIROS TESTADOS EM ARGIVAI 
Os Bombeiros Voluntá-

rios da Póvoa de Varzim 
continuam a realizar simu-
lacros de situações perigo-
sas para afinar procedimen-
tos a adotar em situações 

reais. O último serviu para 
treinar o ataque a uma si-
tuação de uma explosão de 
gás e foi revelada pela Jun-
ta de Freguesia da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai, que 

HORTICULTORES PROTESTARAM NA ESTELA

cedeu as instalações à corpo-
ração, destacando a dureza 
do apronto que decorreu, a 
coberto da noite, nas instala-
ções argivaenses, envolvendo 
vários elementos.

produziu.
Na região existem milha-

res de pessoas que depen-
dem da horticultura e que 
afirmam estar dispostas a 
intensificar as ações de pro-

testo nos próximos dias face 
à situação de rutura que 
estão a viver. Dizendo es-
tar cansados de pagar para 
trabalhar, alguns já abando-
naram ou ponderam aban-

donar certos cultivos, ten-
do entretanto endereçado 
uma missiva à ministra 
da Agricultura a solicitar 
medidas que evitem o co-
lapso.

Rua Dr. Leonardo Coimbra, 47 - Loja 23 | 4490-621 Póvoa de Varzim
(Praça dos Combatentes - atrás do Tribunal da Póvoa)
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EM NAVAIS FALOU-SE SOBRE SUSTENTABILIDADE
O Salão da Junta de Fre-

guesia de Navais foi pal-
co de uma sessão sobre o 
meio ambiente e a susten-
tabilidade. A iniciativa foi 
promovida pela Delegação 
Cultural do CDC Navais e 
o orador foi o presidente da 
Câmara da Póvoa de Var-

zim. Sob o mote ‘Desafios 
e Soluções para um Conce-
lho Exemplar’, Aires Pereira 
partilhou com o público o 
que tem sido feito pelo Mu-
nicípio nesta matéria e o 
trabalho desenvolvido para 
dar resposta a 10 desafios: 
1. Cidade “10 minutos”; 2. 

Concelho líder em matéria 
de separação e reciclagem 
de resíduos; 3. Concelho 
energeticamente eficiente; 4. 
Concelho com menos des-
perdício de água; 5. Conce-
lho com bem-estar animal; 
6. Concelho que privilegia a 
remodelação e a reabilitação 

urbana; 7. Concelho global e 
digital; 8. Concelho que mi-
tiga os efeitos as alterações 
climáticas; 9. Concelho pró-
ximo da neutralidade car-
bónica; 10. Concelho com 
uma comunidade informa-
da, comprometida e respon-
sável.
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DIVERSOS 

BAIRRO SUL EM FESTA COM 60 ANOS DO LEÕES DA LAPA FC
O Leões da Lapa chegou 

na passada  sexta-feira aos 
60 anos de atividade. A as-
sociação do bairro sul da 
cidade é uma das mais an-
tigas do concelho e conta 
com cerca de 650 associa-

dos. O clube foi fundado a 
1 de abril de 1962 e, além 
da vertente desportiva, com 
destaque para o futebol e 
ténis de mesa, desempenha 
também um notável papel 
cultural e social, englobando 

o Rancho Tricanas da Lapa 
e as rusgas do Bairro Sul. As 
celebrações do aniversário 
estão previstas para o final 
deste mês com a inaugura-
ção da remodelada sede e 
outras atividades a divulgar.

Pub

As eleições para o Con-
selho de Administração 
da Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo da Póvoa de 
Varzim, Vila do Conde e 
Esposende decorreram na 
tarde da passada quinta-
-feira nas instalações da 
AGROS (Argivai). Rui Sil-
va, que foi a votos como 

presidente do Conselho de 
Administração e é colabo-
rador da entidade bancária 
há duas décadas, foi eleito 
para o cargo com 270 votos 
válidos do total de 409 elei-
tores.  Foram ainda regista-
dos 98 votos nulos e 48 em 
branco num sufrágio que 
teve apenas uma lista can-

AEROCLUBE DO NORTE APOSTA NA CONTINUIDADE
O Aeroclube do Norte 

elegeu os Corpos Sociais 
para o biénio 2022/23. Os 
associados presentes ele-
geram por unanimidade o 
novo elenco. 

Abraão Pereira da Cruz 
continua presidir à Direção 
da instituição, tendo como 
Vice-Presidente Pedro Mi-
guel Nova da Cruz, sendo a 
restante equipa deste órgão 
formada por: Secretário 
- Manuel Bernardo Dias, 

Tesoureiro - António Braga 
Lima, Vogais - José António 
Santos, Henrique Xavier Ra-
mos, David Torres Santos e 
Isac Gonçalves Carreira. 

A mesa da Assembleia 
Geral também continua a 
ser presidida por Manuel 
Eduardo Macedo Vieira 
dos Santos, com Paulo Jorge 
Lourenço como 1º Secre-
tário e Ilídio Matos Pereira 
como 2º Secretário. 

O Conselho Fiscal man-

CAIXA AGRÍCOLA ELEGE ADMINISTRADOR RUI SILVA 
didata depois de a que era 
liderada por Ricardo Santos 
não ter ido a votos. Refira-se 
que a ordem de trabalhos 
da Assembleia foi aprovada 
pela maioria dos presentes. 
Falta agora a aprovação da 
Caixa Central e do Banco 
de Portugal, sendo depois 
marcada a tomada de posse.

tém igualmente José Gomes 
Alves como presidente, com 
Maria Clementina Alves 
e Fernando Ricardo Leite 
como vogais.

Na sessão realizada no úl-
timo dia de março foi ainda 
aprovado o Relatório e Con-
tas referente a 2021 e oficia-
lizada a admissão de 5 novos 
associados: Francisco Vilas-
-Boas, José Soares Barbosa, 
Gerson Fernandes, Ricardo 
Campos e Rui Valente.

O Diana Dar foi palco, 
no passado dia 26 de mar-
ço, de um evento promovi-
do pelo Núcleo Territorial 
da Póvoa de Varzim da 
Iniciativa Liberal. 

CONVERSA LIBERAL NA PÓVOA
O convidado foi Carlos 

Guimarães Pinto (na foto 
com a camisola poveira), 
ex-presidente do partido e 
que foi recentemente eleito 
Deputado na Assembleia 

da República. A iniciativa  
aberta ao público teve como 
tema central da conversa a 
Inflação e todos os proble-
mas que tal trará à Europa 
nos próximos anos.

Leitura de cartas - Baralho Cigano 
e Tratamentos Espirituais

Estrada Nacional 13, nº977
4485-479 Mindelo - Vila do Conde

TLF. 252 956 156
TLM. 917 515 141

OP Automóveis, Lda

www.opautomoveis.com

facebook.com/opautomoveis

Qualidade e Confiança
desde 1990
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OCORRÊNCIAS 

S a n t a  C a s a  d a  M i s e r i c ó r d i a
d a  P ó v o a  d e  V a r z i m

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

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

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

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

265 Anos na Saúde e Apoio Social

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

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

C E N T R O  D E  D I A

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE DIA
PROMOVER A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, TODOS OS DIAS

Atividades e Entretenimento
Quebre a rotina com atividades estimulantes, desde socio-culturais, a

lúdico-recreativas, de motricidade e de estimulação cognitiva.

Nutrição e Alimentação
O serviço inclui o fornecimento do pequeno-almoço, almoço, lanche,

e se necessário jantar. As ementas são elaboradas por uma

nutricionista, garantindo aos utentes uma alimentação nutricional e

equilibrada.

Cuidados de Saúde
Administração de medicamentos quando prescritos e em articulação

com os serviços locais de saúde.

Higiene Pessoal
Banho e cuidados básicos de higiene pessoal.

Cuidados de Imagem
Barba e manutenção de unhas.

Tratamento Roupa
Caso necessário, lavamos e tratamos a roupa do utente.

Transporte
Caso necessário, fazemos o transporte do utente de e para o

domicílio.
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POVEIROS PREPARAM VIVÊNCIA 
DOS ÚLTIMOS DIAS DE CRISTO

A Semana Santa é uma 
festividade vivida com 
particular emoção na Pó-
voa de Varzim. Este ano 
as celebrações religiosas e 
culturais têm início logo 
no próximo sábado, dia 9 
de abril, com um Concer-
to de Páscoa organizado 
pela Escola de Música. O 
programa mais antigo é 
elaborado pela Confraria 
do Santíssimo Sacramento, 
que tem Manuel Milhazes 
como juiz e promove as 
celebrações desde 1622, foi 
apenas interrompido por 
duas vezes: aquando das 
invasões francesas (1809) e 
por causa da pandemia de 
COVID 19 (em 2020).

No próximo dia 10 é o 
“Domingo de Ramos” e a 
Bênção vai ocorrer, como é 
habitual, em frente à Igreja 
da Misericórdia (10h30). 
A procissão vai começar 
antes (10h) na Basílica do 
Coração de Jesus e, logo 
depois da cerimónia no 
Largo da Misericórdia, ha-
verá uma Eucaristia Sole-
ne (11h) na Igreja Matriz. 
Refira-se que também ha-
verá Bênção de Ramos na 
Capela da Fortaleza Nos-
sa Senhora da Conceição 
(9h30) e na Igreja de São 
Tiago (11h15). 

No dia seguinte, segun-
da-feira, 11 , às 21h30, o 
Coro da Sé Catedral do 
Porto vai atuar na Igreja de 
S. José de Ribamar.

O Grupo Esperança Jovem 
da Lapa irá também encenar 
a “Via Sacra de Rua”, no dia 
12, terça-feira, às 21h30, 
com início na Praça do Al-
mada e final junto à Fortale-
za. Ainda nesse dia, na Igreja 
Paroquial de Santa Maria de 
Terroso, o Quarteto Verazin 
e Coral “Ensaio” da Escola 
de Música da Póvoa de Var-
zim vão interpretar o con-
certo “A Luz da Redenção”. 
Ambos os grupos vão repetir 
esta atuação no dia seguin-
te, 13 de abril, às 21h30, na 

Igreja Matriz.
Na Quinta-feira Santa, dia 

14, o destaque vai para a tra-
dicional “Visita às Igrejas”, 
que vão estar abertas à noite 
para a tradicional contem-
plação das decorações, mas 
antes, ao final da tarde (17h) 
há a Celebração da Ceia do 
Senhor, missa vespertina 
com a cerimónia do Lava 
Pés e Procissão Eucarística 
na Igreja Matriz. A mesma 
Ceia do Senhor e Cerimó-
nia do Lava-Pés decorrerá às 
16h, na Igreja da Lapa, e às 

SEMANA SANTA

18h, em S. José. 
Como é hábito, na Sexta-

-feira Santa, às três da tar-
de, é assinalada a Paixão de 
Cristo na Igreja Matriz ( na 
Lapa é também às 15h e em 
São José às 17h) e à noite 
vai decorrer a Procissão do 
Enterro do Senhor, que cos-
tuma ser acompanhada por 
milhares de pessoas. A saí-
da será às 22h, logo depois 
do “Canto da Verónica e do 
Sermão do Enterro”, com a 
participação do Coral En-
saio, Grupo Coral da Lapa, 
Capela Marta, Grupo Coral 
de Santa Maria da Estela, 
Grupo Paroquial de S. José, 
Coro Misto das paróquias de 
Rates e Arcos.

O Sábado de Aleluia, 
dia 16, conta com a Vigília 
Pascal, às 21h30 na Igreja 
Matriz, com as liturgias da 
Luz, da Palavra, Baptismal 
e Eucarística. A Missa da 
Ressurreição também vai 
suceder nas Igrejas da Lapa 
(20h) e de S. José de Ribamar 
(22h30).

Finalmente, no Domingo 
de Páscoa, dia 17, o progra-
ma começa com uma Eu-
caristia Solene às 9h30, na 
Igreja Matriz, seguindo-se a 
Procissão da Ressurreição às 
10h45. A Visita Pascal come-
ça às 14h30, o Cortejo Festi-
vo dos Compassos Pascais 
será a partir das 19h da Pra-
ça do Almada e a Eucaristia 
às 19h30 na Igreja Matriz.

As cerimónias serão pre-

sididas por D. Jorge Orti-
ga, que até há bem pouco 
tempo era o arcebispo de 
Braga. 

PROCISSÃO 
DOS PASSOS

Na preparação para a 
Semana Santa, no passado 
domingo à tarde saiu da 
Igreja da Misericórdia a 
Procissão dos Passos. Esta 
foi presidida pelo Padre 
Nuno Rocha e percorreu 
o centro da cidade, onde 
centenas de pessoas assis-
tiram ao cortejo religioso 
após três anos de ausência. 
O “Sermão do Encontro” 
foi dado, no Largo Eça de 
Queiroz, pelo padre Pau-
lo Jorge Martins Correia. 
O préstito foi organizado 
pela Santa Casa com a co-
laboração da Câmara e da 
Confraria do Santíssimo 
Sacramento.

Na semana anterior tam-
bém saiu à rua a tradicio-
nal Procissão do Senhor 
dos Passos na freguesia de 
Amorim. A cerimónia foi 
promovida pela Irmandade 
do Senhor dos Passos e de-
correu no quarto domingo 
da Quaresma, percorrendo 
várias artérias amorinenses 
no regresso a uma tradição 
que a pandemia suspendeu, 
mas que agora foi retoma-
da. O mesmo vai suceder 
na vila de S. Pedro de Rates 
no próximo domingo.  
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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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ESPOSENDE

Já são conhecidos os 
vencedores dos Concur-
sos Fish Chefe e Cantinas 
Escolares Sustentáveis que 
decorreram em Esposende. 
Ambos desenvolveram-se 
no âmbito do Programa 
de Sustentabilidade Ali-
mentar – Geração S e inte-
graram a programação do 
evento Março com Sabores 
do Mar. 

A fi nal do Fish Chefe de-
correu no Laboratório de 
Inovação Alimentar e Ar-
tes Culinárias na extensão 
de Esposende do IPCA. 
Depois das eliminatórias 
realizadas em cada uma 
das escolas do 2.º e 3.º ci-
clos do concelho, os fi na-
listas tiveram a derradeira 
prova, tendo-se sagrado 
vencedora a aluna Lexi Go-
mes, da Escola Básica An-
tónio Rodrigues Sampaio, 
com o prato Linguine com 
salmão fumado.

Os prémios do Concur-
so Cantinas Escolares Sus-
tentáveis, que envolveram 
todas as cantinas com ser-
viço de confeção da rede 
concelhia, também foram 
entregues. Destaque para 
a vitória conquistada pela 
Associação de Pais da Es-
cola Básica do Facho, com 
o prato Massada de Peixe 
com salada, que conseguiu 
também a Menção Honro-
sa “Incentivo à redução de 
desperdício alimentar”.

O presidente da Câmara 
Municipal de Esposende, 
Benjamim Pereira, con-
gratulou-se com o sucesso 
das iniciativas e a adesão 
registada. 

CÂMARA AJUDA 
JUNTAS A 
PAGAR OBRAS

O executivo camarário 
de Esposende vai refor-

çar as verbas para que duas 
juntas de freguesias possam 
pagar obras nos seus territó-
rios. O órgão administrativo 
que gere Apúlia e Fão vai 
receber um pouco mais de 
seis mil e 300 euros para “as 
despesas da construção do 
edifício que alberga a Caixa 
Multibanco, na Avenida da 
Colónia” na vila apuliense. Já 
a União de Freguesias de Be-
linho e Mar, vai receber uma 
transferência ligeiramente 
acima de 77 mil e 800 eu-
ros para suportar os custos 
de edifi cação de sanitários 
públicos, junto ao adro da 
Igreja Paroquial de Belinho. 
O apoio suplementar foi 
aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes na 
reunião. 

VACINAÇÃO PASSA 
PARA BELINHO

O Centro de Vacinação 
de Esposende tem desde a 
passada terça-feira novas 

PREMIADO TALENTO GASTRONÓMICO EM CONCURSOS
mios referentes ao ano 2022 
foram atribuídos em Olivei-
ra do Bairro pela Cidade So-
cial - Associação Municípios 
Amigos do Desporto, que 
integra 165 concelhos do 
continente e ilhas, entre eles 
a Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde.

O programa do seminá-
rio, dedicado à mobilidade 
sustentável, onde a bicicleta 
teve um papel de destaque, 
englobou a refl exão prática 
sobre a forma de acelerar o 
processo de transformar as 
cidades mais efi cientes no 
que toca à mobilidade sua-
ve, ciclável e sustentável. 
Foi ainda apresentado o li-
vro “Gestão Municipal do 
Desporto”, onde estão plas-
mados diferentes temas das 
áreas do desporto e da ativi-
dade física, refl exões e boas 
práticas municipais.

REFORÇADO APOIO 
AOS BOMBEIROS

As corporações dos bom-
beiros de Fão e de Esposende 
vão receber este ano mais di-
nheiro da Câmara Municipal 
do que aconteceu em 2021. 
O executivo autárquico, pre-
sidido por Benjamim Perei-
ra, decidiu subir o subsídio 
anual de 17 mil e 500 para 20 
mil euros, uma forma de ate-
nuar o aumento dos preços, 
sobretudo dos combustíveis, 
evitando assim “difi culdades 
acrescidas às atividades diá-
rias”. O acréscimo do apoio 
monetário agora aprovado 
não impede a concessão de 
outras ajudas solicitadas 
pelos bombeiros que, no 
ano passado, atingiram os 
200 mil euros. Entretanto, o 
executivo decidiu também 
reforçar o valor fi nanceiro 
concedido aos Bombeiros de 
Fão para a “colaboração na 
recolha e transporte de ani-

mais errantes feridos”. 

2,5 MILHÕES DE 
EUROS EM 3 ANOS 
PARA OBRAS 
NA PONTE DE FÃO

Está dada luz verde para 
as obras na ponte de Fão, 
sobre o rio Cávado, em 
Esposende. No Diário da 
República desta sexta-feira 
aparece publicada a porta-
ria conjunta das secretarias 
de Estado do Orçamento e 
das Infraestruturas a per-
mitir a repartição pelos 
próximos anos do inves-
timento de dois milhões e 
500 mil euros. Assim, em 
2022 devem ser gastos 120 
mil euros, no ano seguinte 
um milhão e 880 mil e os 
restantes 500 mil fi carão 
para 2024. 

A travessia sobre o rio 
Cávado insere-se na Estra-
da Nacional 13 (ao quiló-
metro 42), daí que as obras 
de reabilitação tenham de 
ser lançadas pela Infraes-
truturas de Portugal que, no 
fi nal do ano passado, adian-
tara que está previsto o ar-
ranjo do piso, a substituição 
de todos os rebites e parafu-
sos, mas também as guardas 
de segurança, assim como a 
proteção da zona imersa 
dos pilares, o alteamento do 
guarda-corpos metálico e 
um novo sistema de pintu-
ra. A ponte  foi construída 
entre 1888 e 1891, segundo 
um projeto do engenheiro 
Abel Maria da Costa.

instalações. Segundo reve-
lou a autarquia, o serviço 
passou a estar disponível 
na Rua Padre Avelino Alves 
Sampaio, em Belinho, onde 
funcionava o antigo centro 
de saúde. O espaço funciona 
apenas de terça-feira a sába-
do entre as 8h30 e as 14h30. 

PRÉMIO 
‘OPORTUNIDADES DE 
PRÁTICA OUTDOOR’

Foi em pleno XIV Semi-
nário dos Municípios Ami-
gos do Desporto, dedicado 
“Às Boas Práticas de Mobili-
dade Ativa nos Municípios”, 
que a Câmara Municipal de 
Esposende recebeu mais um 
galardão. Neste caso refe-
rente ao segundo lugar na 
área das “Oportunidades 
de Prática Outdoor”, na ca-
tegoria de municípios entre 
10.001 e 50.000 habitantes. 
A distinção foi entregue ao 
vereador com o pelouro do 
Desporto, Rui Losa. Os pré-
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OBRA ATRASADA E NÃO É POR FALTA DE DINHEIRO
A obra de requalificação 

de “Proteção e reabilita-
ção da defesa aderente da 
marginal da praia de Ár-
vore”, em Vila do Conde, 
de responsabilidade estatal, 
volta a sofrer uma repro-
gramação financeira que 
confirma uma derrapagem 
do prazo inicial para a exe-
cução dos trabalhos orça-
dos em mais de 1 milhão e 
625 mil euros.

No ano 2000, o Gover-
no autorizou a Agência 
Portuguesa do Ambiente 
a repartir os encargos da 
empreitada por aquele ano 
e seguinte. Só que, como se 
leu no Diário da República 
da passada segunda-feira, 
“por motivo relacionado 
com a fase de análise das 
propostas e adjudicação do 
procedimento pré-contra-
tual, não foi possível dar 
cumprimento à execução 
financeira e material de 
acordo com o escalona-
mento da despesa inicial-
mente previsto” e o inves-
timento passou para 2021 
e 2022.

Agora, a secretaria de 
estado do ambiente volta a 
permitir que os gastos se-
jam no biénio seguinte, em 
2022 e 2023, tendo em con-
ta que o prazo de execução 
de empreitada é de 330 dias 
e o “contrato celebrado só 
produz efeitos após o vis-
to do Tribunal de Contas”. 
Refira-se que as obras são 
financiadas em 75% por 
fundos da União Europeia 
e vão procurar consertar a 
destruição que o mar tem 
feito naquele ponto da cos-
ta.

No passado mês de no-
vembro, no dia 17, a Câ-
mara Municipal de Vila 
do Conde manifestou em 
comunicado a sua “enor-
me satisfação com o início 
dos trabalhos” já que por 

aquela altura tinham sido 
adjudicadas, por 2,7 milhões 
de euros, a “recuperação das 
frentes marítimas das fre-
guesias de Vila do Conde e 
de Árvore”. 

ELIMINADOS 
329 NINHOS DE 
VESPAS PREDADORAS

No ano passado em Vila 
do Conde foram elimina-
dos 329 ninhos da chama-
da “vespa asiática”, o que do 
ponto de vista estatístico dá 
quase um por dia. Daí ser 
lançada uma nova campa-
nha do  Serviço Municipal 
de Proteção Civil em articu-
lação com o Gabinete Técni-
co Florestal e a Associação 
Nativa - Natureza, Invasoras 
e Valorização Ambiental

As “vespas velutinas” arra-
sam as abelhas que fazem a 
polinização, mas como são 
uma espécie invasora não 
têm predador, o que dese-
quilibra o sistema ambiental.

Para retomar em força o 
combate, decorreu uma reu-
nião com as Juntas de Fre-
guesias para ser delimitada 
a estratégia mais eficaz para 
a detecção e eliminação da 
espécie invasora. A Câmara 
Municipal esclareceu que 
estão previstas “ações que 
contemplam a exterminação 
de ninhos e medidas de âm-

bito preventivo, através da 
distribuição de armadilhas”. 
E a autarquia aproveita para 
lançar um “alerta”. Quem 
detetar ninhos - nesta altura 
do ano são menores do que 
é habitual - deve informar o 
Serviço Municipal através de 
um endereço de correio ele-
trónico (o ideal será enviar 
fotografias do local), protec-
caocivil@cm-viladoconde.
pt, ou então pelo telefone 
252 248 400.

EDIL REUNIU 
COM RESPONSÁVEIS 
CIENTÍFICOS 

O edil Vítor Costa rece-
beu nos Paços do Concelho 
os membros da Direção do 
Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental e 
do Centro de Ciência Viva. 
O objetivo dos encontros foi 
a apresentação de cumpri-
mentos e conhecer o plano 
de atividades previsto para 
as duas entidades.

O CMIA de Vila do Con-
de é um equipamento mu-
nicipal com coordenação 

técnico-científica a cargo do 
Centro de Interdisciplinar 
de Investigação Marinha e 
Ambiental e da Universida-
de do Porto.

O Centro de Ciência 
Viva faz parte de uma Rede 
Nacional de 21 Centros é 
constituído por quatro As-
sociados: Câmara de Vila 
do Conde, Ciência Viva 
– Agência Nacional para 
a Cultura Científica e Tec-
nológica, Universidade do 
Porto e CIBIO - Centro de 
Investigação em Biodiversi-
dade e Recursos Genéticos. 
Refira-se os órgãos sociais 
da instituição que foram 
eleitos recentemente, por 
unanimidade, para o man-
dato 2022-2024.

Em nota informativa, a 
autarquia enaltece as parce-
rias existentes com o CMIA 
e com o CCVVC “com o ob-
jetivo de reforçar o papel da 
ciência, da tecnologia e da 
inovação no desenvolvimen-
to, no crescimento económi-
co, na criação de emprego e 
na democratização de opor-
tunidades”.

CIVIDADE DE 
BAGUNTE COM 
NOVA VEDAÇÃO

Já estão concluídos os 
trabalhos de construção da 
vedação da Cividade de Ba-
gunte. Revela a autarquia 
que foram intervencionados 
cerca de 380 metros de muro 
em pedra e instalados cerca 
de 260 metros de vedação de 
madeira e rede ao longo das 
ruas de Corvos e da Civida-
de.

A intervenção foi feita 
com recurso a meios do 
Município, da União de 
Freguesias de Bagunte, 
Ferreiró, Outeiro e Parada 
e da APPA-VC, associação 
que há muitos anos desen-
volve projetos relaciona-
dos com a arqueologia no 
concelho e, em particular, 
na Cividade de Bagunte. 
Sublinha a edilidade que a 
obra terá impacto positivo 
no local e para quem tran-
sita nos referidos arrua-
mentos dado que a área in-
tervencionada, onde nunca 
existiu muro, foi ligeira-
mente alargada, impedin-
do desmoronamentos e es-
corrimentos de terra para 
a via.

ALUNA PASSA ETAPA 
DE CONCURSO
 NACIONAL

Inês Sofia Gomes Car-
doso, da Escola  Básica 
Agustina Bessa Luís, do 
Agrupamento Dr. Carlos 
Pinto Ferreira, foi a única 
aluna de Vila do Conde a 
passar à segunda etapa do 
15.º Concurso Nacional de 
Leitura, após o teste inicial 
através da Internet. A estu-
dante garantiu a presença 
na prova oral de palco no 
dia 30 para quem frequen-
ta o 1.º ciclo. P

articiparam 183 estu-
dantes de 16 municípios 
e na lista da Biblioteca de 
Santa Maria da Feira que 
dá conta dos vencedores 
nesta fase intermunicipal 
não figura qualquer aluno 
de escolas da Póvoa.

VILA DO CONDE

RIO MAU DESPEDIU-SE DO PADRE DOMINGOS
O padre Domingos Ma-

tos Rios Novais faleceu aos 
97 anos de idade no último 
dia de março. O funeral 
realizou-se na tarde do dia 
seguinte em Macieira de 
Rates, Barcelos, de onde 
era natural. Depois de or-
denado a 12 de Outubro 

de 1947, em Braga, o sacer-
dote passou por paróquias 
de Ponte de Lima, Guima-
rães, Barcelos e foi em Vila 
do Conde que passou mais 
tempo, mais concretamen-
te na freguesia de Rio Mau 
(paróquia de São Cristóvão), 
onde esteve de 13 de Setem-

Igreja Paroquial, da Capela 
do Seixo, bem como o res-
tauro da Igreja Românica e 
da Casa Paroquial. Foi agra-
ciado pela Junta de Fregue-
sia e a Câmara Municipal fe-
z-se sempre representar nos 
momentos festivos do vida 
do sacerdote. 

bro de 1958 a 20 de Julho de 
2014, referiu a Arquidioce-
se de Braga, que lamentou 
a morte do padre. Ou seja, 
Domingos Novais exerceu a 
sua ação em mais de 55 anos, 
na paróquia de Rio Mau, 
durante os quais geriu, por 
exemplo, a construção da 
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VILA DO CONDE

26 de março ficou marca-
do pela celebração de mais 
um Dia de Vila do Conde. 
Há 1069 anos, precisamente 
nessa data, surgiu a primeira 
referência escrita conheci-
da a Vila do Conde - Villa 
de Comite. O ponto alto do 
programa comemorativo foi 
a apresentação da candida-
tura a Capital Europeia da 
Juventude 2026 numa sessão 
pública que encheu o Salão 
de Festas do Centro Muni-
cipal de Juventude e contou 
com a apresentação e mode-
ração da jornalista vilacon-
dense Diana Bouça-Nova.

Com esta ação a autar-
quia sublinha que pretende 
dar um importante passo na 
busca de reconhecimento 
da cidade e na promoção da 
mesma, designadamente ao 
nível do turismo, mas não 
só. A Capital Europeia da 
Juventude é um título atri-
buído anualmente a uma 
cidade pelo Fórum Europeu 
da Juventude e tem como 
objetivo o desenvolvimen-
to de iniciativas de âmbito 
cultural, social, político e 
económico destinadas aos 
jovens. 

O autarca Vítor Costa diz 
que avança para este desafio 
por acreditar na força do as-
sociativismo local e por sen-
tir que Vila do Conde reúne 
as condições necessárias 
que permitirão percorrer, 
ao lado dos jovens, um ca-
minho que levará a cidade a 
conquistar este título.  A es-
colha do Dia de Vila do Con-
de para a apresentação da 
candidatura pretendeu asso-
ciar este projeto “à força das 
nossas gentes e à nossa iden-
tidade”, iniciando “ao lado 
dos jovens, um caminho de 
transformação”. O edil con-
sidera que “Vila do Conde 

é também futuro e o futuro 
são os jovens e é para eles 
e com eles que temos que 
construir um futuro mais 

participativo e mais partici-
pado”, tendo salientado que 
conta com todos para “um 
enorme desafio” que espera 

CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEIA DA JUVENTUDE EM 2026 ANUNCIADA NO DIA DA CIDADE

ver bem sucedido. 
Refira-se que Roterdão foi 

a primeira Capital Europeia 
da Juventude em 2009. Bra-

ga, em 2012, e Cascais, em 
2018, foram as duas cidades 
portuguesas já distingui-
das com este galardão. Para 
assinalar o arranque deste 
importante processo para 
Vila do Conde e para os 
jovens locais, seguiu-se um 
concerto da banda Sensible 
Soccers no Campo de Jogos 
da Escola Secundária José 
Régio. 

Depois desta apresenta-
ção pública, que foi o pri-
meiro passo, há agora muito 
trabalho a desenvolver e a 
candidatura será formaliza-
da dentro de seis meses após 
várias ações que serão de-
senvolvidas em simultâneo 
com a elaboração do Plano 
Municipal da Juventude, 
que é o primeiro passo a dar. 
Em 2023 haverá depois uma 
decisão da entidade promo-
tora. 
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VILA DO CONDE

CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEIA DA JUVENTUDE EM 2026 ANUNCIADA NO DIA DA CIDADE

Ana Catarina Monteiro é 
a Comissária da candidatu-
ra de Vila do Conde a Ca-
pital Europeia da Juventude 
de 2026. A nadadora olím-
pica realça que encarou o 
convite do edil Vitor Costa 
como “um enorme desafi o” 
e “uma forma de levar mais 
longe” a cidade pela qual se 
afi rma apaixonada, tentan-
do atrair mais jovens para 
este processo. Ana Catari-

na Monteiro admitiu que a 
natação é “uma paixão” que 
a ensinou a ser resiliente e 
é dessa forma que Vila do 
Conde e os jovens devem ir 
em busca do sucesso.

Além das boas condições 
de equipamentos no muni-
cípio, a atleta acredita que 
as pessoas vilacondenses 
são a principal virtude nesta 
candidatura e ouvir “as suas 
ideias será fundamental e 

da mensagem, mas frisa que 
será também primordial 
“dar a cara” e ir de encon-
tro aos vários locais onde a 
juventude se reúne para os 
escutar.

Ana Catarina Monteiro 
foi o rosto escolhido porque 
nela está representado o “es-
forço, a capacidade de cons-
truir, a dedicação e o amor à 
causa”, defendeu o presiden-
te da Câmara Municipal.

decisivo para conquistar o 
grande objetivo”. Ana Cata-
rina Monteiro gostava de ver 
“envolvidos jovens de todas 
as áreas” e salienta a impor-
tância da “junção de ideias” 
em busca da construção de 
um concelho melhor.

A nadadora do Fluvial 
Vilacondense concorda que 
as redes sociais devem ser 
uma aposta nesta candida-
tura, pela rapidez e alcance 

Pode acompanhar a candidatura de Vila do Conde a 
Capital Europeia da Juventude em diferentes plataformas: 

https://www.facebook.com/viladoconde26 
https://www.instagram.com/viladoconde26/ 
https://www.viladoconde26.pt/  

SABER MAIS ...

COMISSÁRIA CATARINA MONTEIRO FELIZ POR REPRESENTAR JOVENS 
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VILA DO CONDE

CATARINA MONTEIRO NOVAMENTE CAMPEÃ NACIONAL
Catarina Monteiro con-

quistou o título de Campeã 
Nacional nos 200m mari-
posa e foi terceira classifica-
da nos 100m mariposa no 
Campeonato Nacional de 
Piscina Longa. A nadado-
ra do Fluvial Vilacondense 
garantiu a qualificação para 

o próximo Campeonato da 
Europa. O clube teve tam-
bém em prova os atletas Ma-
ria João Costa, Artur Carva-
lho e Francisca Lopes, tendo 
esta última estado em gran-
de plano nos 400m livres ao 
sagrar-se vice-campeã júnior 
com novo recorde pessoal.

A equipa da ACD Arcos 
sagrou-se campeã da época 
2021/2022 no escalão de 
juniores da Associação de 
Futebol de Vila do Conde. 
No topo da classificação 
o Touguinha terminou 
com os mesmos pontos, 
mas aplicados os critérios 
de desempate perdeu no 

confronto direto com a for-
mação arcoense. O Bagun-
te ficou no terceiro lugar, o 
Junqueira no quarto, o Mos-
teiró no quinto e o Fornelo 
fechou a tabela no sexto lu-
gar. André Sousa, do Arcos, 
conquistou o prémio de me-
lhor marcador do campeo-
nato de futebol de 7. 

PAVILHÃO DE DESPORTOS ENCHEU COM MESATENISTAS
Diversas modalidades 

estão a procurar recuperar 
o tempo perdido por cau-
sa da pandemia de COVID 
19. Um exemplo disso é o 
ténis de mesa que teve no 
passado fim de semana 
quase 400 jovens pratican-
tes de dezenas de clubes 
em competição no Torneio 
Cidade de Vila do Conde 
que decorreu no Pavilhão 
Municipal de Desportos. A 
prova que celebrou o 25.º 

aniversário foi organizada 
pelo Grupo Desportivo dos 
Atuais e Antigos Alunos de 
Guilhabreu e faz parte do 
calendário da federação para 
os escalões Sub 10, Sub 12, 
Sub 15 e Sub 19. O presiden-
te, Joaquim Azevedo, desta-
cou a relevância deste even-
to que celebrou as bodas de 
prata e contribuiu para a re-
cuperação competitiva que 
continua a ser necessária 
após dois anos de paragem.

ARCOS CAMPEÃO JÚNIOR
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FUTEBOL

“Vencer é o objetivo, 
pontuar o mal menor”. Este 
tem sido o mote do técnico 
Pedro Miguel na aborda-
gem dos jogos e já vão seis 
jogos seguidos sem perder. 
Na deslocação a Rio Maior, 
os Lobos do Mar domina-
ram o Vilafranquense e não 
conseguiram mais que um 
empate. Um pontinho que 
aproximou o Varzim dos 
rivais diretos e que mante-
ve a chama da recuperação 
viva. Na passada segunda-
-feira, na receção ao Porto 
B, perante um estádio com 
quase 2700 adeptos, o golo 
dos forasteiros aos 22m não 
chegou a frustrar a massa 
adepta alvinegra pois vol-
vidos apenas 3m a igual-
dade era alcançada com o 
golo do central André Mi-
cael. Num embate contra 
um adversário recheado de 
grandes individualidades 
e com o Varzim com bai-
xas de alguma relevância, 
foi no caráter e na raça dos 
disponíveis que os Lobos 
do Mar alcançaram a vitó-
ria desejada. Mais uma vez 
foi o defesa André Micael 
a funcionar como o verda-
deiro “matador”, estando 
no lugar certo, na cobrança 
de um canto, cabeceando a 
bola para o fundo das redes. 
O Varzim (penúltimo com 
26 pontos) conseguiu apro-
ximar-se dos seus adversá-
rios diretos e está neste mo-
mento junto dos rivais que 
vão perdendo vantagem. 
Trofense (28p), Viseu (27p) 
e Covilhã (26p) são os alvos 
a abater, com os Lobos do 
Mar a receberem os serra-
nos e a terem de deslocar-se 
à Trofa em 2 dos 6 jogos em 
falta. 

Para o técnico Pedro Mi-
guel, “cada jogo é uma final 

e todos queremos que apenas 
sejam mais cinco a vencer 
para festejarmos na penúlti-
ma jornada. O segredo da re-
cuperação tem sido o traba-
lho e a entrega de todos. Este 
clube tem uma massa adepta 
ímpar, que nos cobra a cada 
jogo, mas que nunca deixa de 
nos apoiar. Nada está ganho 
e temos que continuar com 
esta atitude até conseguirmos 
atingir a manutenção”. 

RIO AVE LANÇADO

O Rio Ave recebeu e ven-
ceu o Trofense por 1-0 (golo 
de Aziz aos 35’) e continua a 
liderar a II Liga com 57 pon-
tos, mais um do que o Casa 
Pia, que venceu no reduto 
da Académica de Coimbra. 
Os vilacondenses têm mais 
seis do que o Feirense e o 
Chaves (igialados no terceiro 
posto que dá acesso ao playo-
ff) quando faltam apenas 

18 pontos para disputar. Na 
próxima ronda os pupilos de 
Luís Freire vão à casa do Na-
cional da Madeira (domingo 
às 14h.

ZÉ TIAGO PREMIADO

Zé Tiago foi eleito o Me-
lhor Jogador de março da II 
Liga pelo Sindicato após con-
tribuir com 3 golos decisivos 
para um mês quase perfeito 
do Varzim. O médio de 33 
anos foi titular nos 3 jogos 
realizados, tendo bisado na 
vitória por 2-1 sobre o Ben-
fica B, marcado o golo do 
triunfo por 1-0 sobre o Viseu 
e cumprido 88 minutos no 
nulo com o Vilafranquense. 
Zé Tiago somou 16,22% dos 
votos, tendo o pódio ficado 
completo com João Teixei-
ra (Chaves) e Wendel Silva 
(Leixões). O vencedor desta 
iniciativa é encontrado atra-
vés do valor médio das pon-

VARZIM CONTINUA A PONTUAR E A SONHAR

tuações dos diários despor-
tivos A Bola e Record e das 
escolhas de uma Comissão 
Técnica formada por 7 ex-jo-
gadores. 

SALÁRIOS EM DIA

A Liga Portugal confirmou 
esta semana que o Varzim e 
a Académica “cumpriram a 
obrigação de demonstrar a 
inexistência de dívidas sala-
riais a jogadores e treinado-
res, referentes aos meses de 
dezembro (2021) a fevereiro 
(2022)”. As duas Sociedades 
Desportivas passam a ter 
a sua situação regulariza-
da depois do atraso deteta-
do há duas semanas, tendo 
cumprido o prazo dado para 
demonstrar o cumprimen-
to das obrigações salariais. 
Esta regularização evita que 
os clubes percam pontos na 
secretaria. 

EQUIPA B E SUB-19 

A equipa B do Varzim as-
segurou a manutenção na 
Divisão de Elite – Pró Nacio-
nal da Associação do Porto 
ao triunfar por 4-1 na casa 
do Infesta. Os alvinegros ins-
talaram-se no terceiro posto 
da série 2 de manutenção e 
na próxima ronda recebem o 

Sport Rio Tinto. 
Menos bem esteve a for-

mação sub19, que perdeu 
na receção ao Marítimo por 
1-0 e complicou a possibi-
lidade de subir à primeira 
divisão quando faltam três 
jornadas desta fase de apu-
ramento. Os varzinistas são 
agora quintos e só sobem 
três clubes, tendo pela fren-
te o Gondomar no próximo 
sábado. 

FUTEBOL DE PRAIA 

O Varzim ficou a conhe-
cer o calendário que terá 
pela frente na Divisão de 
Elite de futebol de praia. 
O sorteio ditou que na pri-
meira jornada, a decorrer 
em 24 de abril, os poveiros 
vão defrontar fora o cam-
peão Sporting de Braga. Os 
outros adversários serão: 
Casa Benfica de Loures, 
Leixões, Sótão, Sporting, 
São Domingos e Buarcos. 
Na primeira fase jogam to-
dos contra todos, ao longo 
de 14 jornadas. Os quatro 
primeiros vão lutar pelo 
título numa etapa com-
plementar, quem ficar no 
quinto ou sexto posto as-
segura a manutenção e os 
dois restantes classificados 
descem de divisão.

Duas equipas poveiras, 
Estela (série A) e Amo-
rim (série B), garantiram 
a passagem às meias finais 
da Taça dos Campeões da 
Federação de Futebol Po-
pular do Norte. 

Os estelenses fizeram o 
pleno e desta feita vence-
ram por 5x2 o Navais, que 
foi eliminado. No mesmo 
grupo, o Aguçadoura tam-

QUARTETO NAS MEIAS-FINAIS DA TAÇA DOS CAMPEÕES
bém termina a participação, 
tendo vencido por 4x1 no 
reduto do Canelas na despe-
dida. 

Os amorinenses foram 
vencer a Aveleda, em Vila 
do Conde, por 3x0, tendo 
conquistado o grupo com 7 
pontos, eliminando também 
os vilacondenses do Maciei-
ra.

Mais felizes foram as ou-

tras equipas do concelho 
vizinho: o Tougues conquis-
tou a Série C e na derradeira 
jornada goleou o Sequeiró 
por 7x2; o Árvore venceu 
a série D e na última ronda 
goleou o Infias por 9x1.

As meias-finais vão ter jo-
gos cruzados entre vizinhos, 
Estela x Tougues e Amorim 
x Árvore, com duelos a 16 e 
30 de abril. 

4 EQUIPAS FEMININAS

Este dia 8 vai finalmente 
começar a competição femi-
nina no Inter-Freguesias da 
Póvoa de Varzim. Esta época 
há 4 equipas em busca dos 
habituais troféus com jogos 
agendados para as noites de 
sexta-feira. 

O primeiro desafio a ar-
rancar será o campeonato, 

tendo a primeira jorna-
da um Averomar x Leões 
da Lapa e um Laundos x 
Navais, estando o encer-
ramento previsto para 27 
de maio. Pelo meio, fim 
de abril e início do mês 
seguinte, decorrem as 
meias-finais da Taça com 
partidas a duas mãos entre 
Navais x Averomar e Laun-
dos x leões da Lapa.
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Como tem sido hábito, 
precisamos de mais um play-
-off , mas fi nalmente estamos 
apurados para o próximo 
Campeonato do Mundo, que 
será no fi nal deste ano no 
Qatar.

Uma vitória suada por 3-1 
sobre a Turquia num jogo de 
difi culdade elevada onde a 
nossa seleção conseguiu su-
periorizar-se principalmen-
te na primeira parte, saindo 
para o intervalo com a van-
tagem de 2-0, golos aponta-
dos por Otávio e Jota.

Alguma sorte à mistura, 
com um penalti falhado para 
os turcos, por Yilmaz, ao 
minuto 85, perdendo a pos-
sibilidade de deixar o jogo 
empatado a duas bolas, Ma-
theus Nunes desfez todas as 
dúvidas ao fazer o 3-1 fi nal 
já aos 90+4.

Ao mesmo tempo, a Mace-
dônia do Norte conseguiria 
uma surpreendente vitória 
em Itália e estava encontrado 
o adversário para o segundo 
jogo deste play-off .

Quando todos esperavam 
e previam um grande emba-
te entre Portugal e Itália, os 
macedónios provaram que 
no futebol não há jogos gan-

FINALMENTE, APURADOS!

João Alves foi reconhecidamente um dos futebolistas mais talentosos da nossa história. Mé-
dio internacional português de fi no recorte técnico, celebrizou-se no Boavista e no Benfi ca, 
tocou o céu em Salamanca, jogou no Paris Saint-Germain.

Diferenciava-se pelo toque, pela visão de jogo apurada, pelo requinte do seu jogar. Era um 
disruptor de futebol ofensivo, um fora de série com rasgos de genialidade e um esteta do bom 
futebol. Apresentava-se ao jogo com luvas pretas, a sua imagem de marca adotada em jeito de 
homenagem ao avô.

O destino trouxe-o à Póvoa no início do seu percurso no futebol sénior. Reforço do Varzim 
para a temporada de 72/73, o jovem chegou emprestado pelo Benfi ca. Os responsáveis do 
clube encarnado, sabendo do seu potencial, decidiram conceder-lhe tempo de jogo. A aposta 
revelou-se certeira uma vez que o “Luvas Pretas” jogou muito, e bem, ao serviço dos Lobos do 
Mar que então militavam na II Divisão. Um diamante em bruto a ser polido pela força e pelo 
sal do mar ali tão perto. Ao serviço do conjunto alvinegro, João Alves teve a oportunidade de 
evoluir e de confi rmar predicados para regalo dos afi cionados.

JOÃO ALVES

hos sem que as bolas batam 
nas redes adversárias. 

Assim, defrontamos e ven-
cemos a Macedônia por 2-0 
com um bis de Bruno Fer-
nandes. Um jogo difícil, num 
estádio cheio de portugueses 
a cantar o hino bem alto.

Fechou-se assim mais uma 
qualifi cação para uma fase 
fi nal e nós, como portugue-
ses que somos, amarrados às 
contas, conseguimos garan-
tir mais um apuramento.

Fernando Santos deixou 
claro que o objectivo pas-
sa por sermos campeões do 
mundo, e olhando para a 
grande selecção que temos, é 
legítimo que pense assim. 

Embora o futebol pratica-
do nem sempre seja o me-
lhor, é verdade que já con-
quistamos 2 competições e 
vamos de certeza deixar uma 
boa réplica neste Mundial. 

Vamos jogar no Qatar, 
em novembro e dezembro, 
devido ás condições clima-
téricas. Portugal vai lá estar 
e mesmo com muitas críti-
cas ao trabalho de Fernando 
Santos, todos os portugueses 
vão acreditar e sonhar que 
poderemos ser campeões do 
mundo. 

... o golo mais rápido 
numa fase fi nal de um 
mundial é de Hakan Sukur. 
Marcou aos 11 segundos de 
jogo contra a Coreia do Sul 
em 2002?

SABIAS QUE ...

A 28.ª jornada da II Liga 
foi imprópria para cardía-
cos… os adeptos varzinis-
tas que o digam depois do 
confronto entre Varzim e 
FC Porto B esta semana. 
Os alvinegros não entraram 
com o pé direito, pois co-
meçaram em desvantagem 
por 1–0, mas assim que 
foi possível deram a revi-
ravolta ao marcador (2–1) 
arrancando a vitória que os 
mantém na luta pela manu-
tenção. 

Com esta vitória o Var-
zim fi cou com 26 pontos 
igualando o SC Covilhã, 

RETA FINAL
Faltam 6 jogos, 6 fi nais 

para o Rio Ave Futebol 
Clube atingir o grande ob-
jetivo de voltar aos prin-
cipais palcos do futebol 
português! Atravessando a 
melhor série da temporada 
e líder da tabela classifi ca-
tiva, a turma de Luís Freire 
conta com 5 vitórias segui-
das, não soma qualquer 
derrota na 2ª volta e apenas 
tem 1 golo sofrido em 7 jo-
gos. Por vezes as exibições 
não têm sido as melhores, 
talvez por ansiedade de 
tentar alcançar a subida 
o mais rápido possível, o 
que é certo é que os resul-
tados têm sido positivos e 

os adeptos Rioavistas nada 
mais podem pedir a este 
plantel. Cada ponto, cada 
metro quadrado de terreno, 
cada disputa de bola tem 
sido discutida com toda a 
força por todas as equipas 
que competem neste segun-
da liga... Cada clube tem os 
seus objetivos, quer seja ser 
campeão, subir de divisão, 

manter-se na segunda 
liga ou até “apenas” fazer 
o melhor possível e estar 
tranquilo até ao término 
da prova. Será que o Rio 
Ave consegue a subida? 
Será que até consegue le-
vantar a taça de campeão? 
Ou irá fi car pelo caminho 
o sonho de voltar à pri-
meira liga?

equipas que se mantêm a um 
ponto de distância da equipa 
que ocupa o último lugar da 
permanência, o Ac. Viseu.

Destaque para André 
Micael que bisou e desafo-
gou a equipa alvinegra na 
luta pela permanência.

REVIRAVOLTA À VARZIM
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FUTEBOL

A QUALIFICAÇÃO DE 
PORTUGAL PARA O 
MUNDIAL DO CATAR

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

34 PONTOS

PAULO 
AREAL 

28 PONTOS

LÚCIO 
PEREIRA

34 PONTOS

MARIA JOSÉ 
CORREIA

39 PONTOS

PAULO 
MORIM 

43 PONTOS

JOSÉ 
TORRES

43 PONTOS

PEDRO 
GOMES

35 PONTOS

RUI JORGE 
SANTOS 

35 PONTOS

RUI 
MAIA 

40 PONTOS

Penafiel 1
Varzim  1

Varzim 0
Casa Pia 0

Nacional 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Benfica B 0

JOSÉ 
RICARDO

27 PONTOS

VARZIM 

Cássio 312
André Micael 298
Zé Tiago 292
João Reis 284
Tavinho 281
Heliardo 256
Murilo 250
Rafael Assis 236
Ricardo 220
André Leão 218
Luís Silva 204
Nuno Valente 202
Rodrigo Rego 190
Zé Carlos 176
Agdon 168
George Ofosu 123
Bruno Tavares 121
Luís Pinheiro 111
Raí Ramos 104
Leandro 80
Tomás Silva 73
Tiago Pereira 66
Cerveira 64
Traoré 37
Isma 30
Luís Pedro 26

RIO AVE 

Jonathan 324
Pedro Mendes 315
Aderllan Santos 285
Costinha 277
Gabrielzinho 275
Aziz 270
Guga 269
Joca 269
Zé Manuel 252
Hugo Gomes 222
Pedro Amaral 216
Vítor Gomes 192
Pantalon 148
Ukra 142
João Graça 130
Sylla 106
Ronan 95
Sávio 94
Amine 82
Fábio Ronaldo 78
Zimbabwe 76
Rúben Gonçalves 72
Ângelo Meneses 62
Fabrice Olinga 46
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. 

Penafiel 1
Varzim  2

Varzim 1
Casa Pia 0

Nacional 2
Rio Ave 1

Rio Ave 3
Benfica B 1

Penafiel 1
Varzim  1

Varzim 0
Casa Pia 1

Nacional 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Benfica B 0

Penafiel 1
Varzim  1

Varzim 2
Casa Pia 1

Nacional 1
Rio Ave 2 

Rio Ave 2
Benfica B 1

Penafiel 1
Varzim  2

Varzim 1
Casa Pia 1

Nacional 1
Rio Ave 1

Rio Ave 2
Benfica B 1

Penafiel 2
Varzim  0

Varzim 0
Casa Pia 2

Nacional 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Benfica B 0

Penafiel 1
Varzim  1

Varzim 1
Casa Pia 1

Nacional 2
Rio Ave 2

Rio Ave 1
Benfica B 2

Penafiel 1
Varzim  0

Varzim 0
Casa Pia 0

Nacional 1
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Benfica B 0

Penafiel 0
Varzim  0

Varzim 1
Casa Pia 0

Nacional 1
Rio Ave 2 

Rio Ave 1
Benfica B 0

Penafiel 0
Varzim  1

Varzim 2
Casa Pia 0

Nacional 0
Rio Ave 1

Rio Ave 1
Benfica B 1

em função das estratégias 
das seleções adversárias. A 
qualidade técnica e tática 
dos nossos jogadores é ele-
vada, a potenciação das suas 
características pode ser de-
senvolvida e articulada entre 
setores de formas variadas. 
O sorteio colocou-nos num 
grupo equilibrado onde te-
remos como adversários as 
seleções do Coreia do Sul, 
Uruguai e Gana. Considero 
que não somos favoritos à 
vitória na competição, mas 
temos qualidade técnica e 
tática nos nossos jogado-
res suficiente pra discutir e 
jogar olhos nos olhos com 
qualquer seleção no próxi-
mo Mundial do Catar. 

A Seleção Portuguesa ven-
ceu a Turquia e a Macedónia 
do Norte e apurou-se para o 
Mundial que se realizará en-
tre novembro e dezembro no 
Catar. Nestas partidas decisi-
vas, considero que a equipa 
se posicionou numa estrutu-
ra posicional de 1x4x3x3 mas 
potenciou mais a criativida-
de e mobilidade dos  médios 
e avançados. O posiciona-
mento de Octávio e as trocas 
posicionais constantes com 
Bruno Fernandes, Diogo 
Jota , Bernardo Silva e Cris-
tiano Ronaldo foram fatores 
decisivos para criar mais es-
paços ofensivos exteriores 
e interiores de criação. A 
dinamização desses espaços 
foi potenciada com enorme 
ritmo nos passes o que fez 
fluir e acelerar a circulação 
de bola  horizontal e vertical 
desequilibrando defensiva-
mente os blocos defensivos 
adversários. O mais impor-
tante foi conseguido, con-
sidero que podemos apre-
sentar melhor qualidade de 
jogo e diversificar a estrutura 
posicional que potenciarmos 

Pub

TROFÉU ONDA VIVA
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PÓVOA ANDEBOL DE CONTRASTES
A equipa sénior do Pó-

voa Andebol Clube tarda 
em demonstrar dentro de 
campo o valor do plantel. 
A equipa liderada por Jorge 
Carvalho tem tido alguns 
contratempos, com lesões 
de atletas que condiciona-
ram as opções do técnico. 
Apesar das baixas, os po-
veiros já realizam grandes 
jogos, nomeadamente con-
tra os grandes, mas sen-
tem dificuldades contra os 
adversários do fundo da 
tabela. 

Foi o que aconteceu nas 
duas últimas jornadas, com 
os poveiros a baterem-se de 

çado. No jogo seguinte, no 
pavilhão do Xico Andebol, 
a história foi diferente. Ape-
sar de serem objetivamente 
mais fortes e até irem para 

igual para igual com o Ben-
fica, perdendo por 29x28, 
enjeitando ainda a possibi-
lidade de empatar com um 
derradeiro ataque desperdi-

Pub

o intervalo a vencer por 3 
golos de vantagem, a equi-
pa poveira baixou de ren-
dimento, consentindo uma 
igualdade a 22 golos. Um 
mal menor, não fora a exce-
lente exibição de Humberto 
Gomes. Curiosamente, no 
jogo contra os encarnados 
teve uma prestação menos 
feliz, mas que teve no jovem 
poveiro Carlos Moreira um 
substituto à altura. A equipa 
poveira mantém-se na 11ª 
posição, com menos 2 jo-
gos, tendo agora pela frente 
uma dupla jornada contra o 
Vitória de Setúbal. Dois jo-
gos numa semana, mas que 

serão decisivos para o fu-
turo neste campeonato. O 
projeto desportivo do clu-
be é bastante ambicioso e 
cada vez mais profissional. 
A equipa B tem sido palco 
de lançamento para alguns 
jovens, que certamente en-
trarão melhor numa equipa 
que esteja na mó de cima. 

Noutros quadrantes, as 
equipas de formação do 
clube vão-se destacando 
pela positiva, com a equipa 
sub-20 a poder alcançar a 
presença na Final 8 nacio-
nal, onde se saberá quem 
será o campeão nacional 
da categoria.

A última jornada foi emo-
ções fortes para os vizinhos 
e rivais do futsal. Poveiros e 
vilacondenses jogavam pela 
sobrevivência no campeo-
nato nacional da 2ª divisão e 
uma vitória de ambos garan-
tiria a permanência. Contu-
do, só mesmo a equipa lide-
rada por Toni Maravalhas 
venceu e fez a festa. 

Em Faro, só nos minutos 
finais é que o Póvoa Fut-
sal conseguiu dar a volta a 
um resultado negativo. A 
perder por 3x1, os poveiros 
arriscaram e com o guarda 
redes avançado consegui-
ram chegar ao final do jogo a 
vencer por 5x3. Joel Queirós 
e Dani Ferreira foram deci-
sivos com o primeiro a bisar 
e o segundo a marcar 3 golos 
que jamais esquecerá. 

Já o Rio Ave estava obri-
gado a vencer em Cascais 

PÓVOA FUTSAL SALVA-SE E RIO AVE DESCE

frente ao Reguilas Tires, mas 
acabou derrotado por 4x2, 
descendo ao terceiro escalão.

TÉCNICO DE SAÍDA

À chegada à Póvoa, o téc-

nico Toni Maravalhas anun-
ciou que não será treinador 
na próxima época. “ O futsal 
a este nível exige uma de-
dicação que , por motivos 
profissionais, não são com-
patíveis com a minha dispo-

nibilidade. Levo no coração 
esta luta que chegou ao fim 
com sucesso. Um grupo ex-
traordinário de homens que 
sempre deram tudo em prol 
do clube, não deixando de 
acreditar e lutar por um ob-
jetivo que, felizmente, alcan-
çamos.”

CAXINAS 
NA MÓ DE CIMA

O Caxinas foi empatar a 
uma bola ao reduto do Dí-
namo Sanjoanense e está no 
segundo lugar da tabela clas-
sificativa, a 2 pontos do líder 
Ferreira do Zézere, mas com 
um jogo a menos. A equipa 
caxineira, liderada pelo pro-
fessor Nuno Silva, ainda não 
perdeu qualquer jogo e tem 
como objetivo o regresso à 
primeia divisão do futsal na-
cional. 

No tridente de equipas 
dos dois concelhos, os caxi-
neiros são o clube que mais 
se tem adaptado à realidade 
do futsal dos dias de hoje. 
Maior profissionalismo, 
baseado num trabalho que 
incide em potenciar jovens 
talentos, com um scouting 
de recrutamento alargado 
e que não se cinge apenas 
às duas cidades e respetivas 
freguesias. 

O clube está também nos 
quartos de final da Taça de 
Portugal após ter ido ao re-
duto de “Os Amigos da Cer-
va” triunfar por 4-2, passan-
do à próxima eliminatória, 
que será em Sines entre 19 e 
22 de maio. Aí a equipa da 
Associação Desportiva Cul-
tural e Recreativa Caxinas e 
Poça da Barca vai defrontar 
o favorito Benfica nos quar-
tos-de final. 
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CDP CONTINUA A TER BASQUETEBOL DE PRIMEIRA

HÓQUEI EM PATINS MAIS PERTO DA MANUTENÇÃO
A equipa sénior de hó-

quei em patins do Clube 
Desportivo da Póvoa ultra-
passou mais um obstáculo 
na luta pela permanência 
no campeonato nacional 
da 2ª divisão. Uma época 
marcada pela falta de re-
sultados palpáveis e condi-
zentes com a qualidade do 
hóquei apresentado pelos 
pupilos de Ruben Fanguei-

ro. Mas como lá diz o dita-
do “não há bem que sempre 
dure, nem mal que nunca 
acabe” e a equipa poveira 
tem vindo a somar pontos 
que a fizeram chegar ao 8º 
lugar. Na última jornada, os 
poveiros venceram o Porto 
B num jogo bastante intenso 
e emotivo, até pela marcha 
do marcador. Vantagens al-
ternadas, com o 6x5 final a 

 VOLEIBOL MAIS LONGE DA SUBIDA
A equipa sénior de vo-

leibol do Clube Desportivo 
da Póvoa somou a terceira 
derrota no campeonato, 
voltando a perder contra as 
bracarenses do FCDumien-
se na primeira jornada da 
segunda volta do terceiro 
escalão. As poveiras ain-
da conseguiram empatar o 
jogo a um set, mas não fo-
ram capazes de contrariar o 

favoritismo das bracarenses 
que tiveram na sua jogado-
ra venezuelana a principal 
figura. 

Num fim de semana de 
jornada dupla, a equipa li-
derada pela professora Inês 
Marinho venceu no sábado 
a sua congénere do CAR-
Taipense por 3x0. Um jogo 
marcado pelo cartão branco 
mostrado à voleibolista Xana 

Ferreira, curiosamente con-
tra a equipa onde se formou. 
A segunda volta ainda agora 
começou e ainda há mui-
to campeonato pela frente. 
Os responsáveis da secção 
do clube poveiro acreditam 
que a curto ou médio prazo 
existirão condições para que 
esta e outras equipas sejam 
mais competitivas e mbicio-
sas no futuro.

premiar a equipa que mais 
fez pela vitória. Diogo Fer-
nandes voltou a ser a figura 
principal, marcando 4 dos 
6 golos poveiros. Miguel 
Castro e Ziga completaram 
a lista dos marcadores. O 
campeonato volta a parar 
no próximo fim de semana 
e regressa com a visita dos 
poveiros ao reduto do  Aca-
démico de Cambra, um rival 

Ao vencer o Vitória por 
78x70 e beneficiar da der-
rota da Ovarense contra o 
Illiabum, a equipa sénior 
masculina do Clube Des-
portivo da Póvoa garan-
tiu a permanência na Liga 
Profissional. Um feito para 
a secção do clube, numa 
aposta clara nos jovens da 
cantera. Foi um sábado es-
pecial, a 26 de março, que 
será recordado por quantos 
encheram o Pavilhão Fer-
nando Linhares de Castro. 
Uma demonstração sober-
ba da força do basquetebol 
poveiro e das suas gentes. 
Uma festa que começou 
de manhã, com uma con-
fraternização onde o porco 
no espeto foi rei e com as 
crianças a aproveitarem os 
insufláveis e os joguinhos 
de basquetebol. O professor 
José Ricardo foi e continua-
rá a ser o timoneiro ao leme 

de um barco que chegou a 
bom porto. A equipa mais 
portuguesa do campeonato 
lançou jovens como Jorge 
Rodrigues e Diogo Gomes, 
que foram substitutos à altu-
ra do azarado Nuno Olivei-
ra. O CDP está nesta fase a 
lutar pela melhor classifica-
ção para os play-offs e na es-
treia perdeu nos Açores com 

o Lusitânia por 96x70.

O QUARTETO 
FANTÁSTICO
   
Nem todos começaram a 

época, mas os 4 basquetebo-
listas estrangeiros foram de-
terminantes para o sucesso 
alcançado. Diego Kapelan e 
Delaney Blaylock são dois 

lançadores temíveis pelos 
adversários que chegam a 
fazer marcações implacáveis 
para “tentar” neutralizar as 
suas eficácias de lançamen-
to. Zarko Dukic é um luta-
dor que raramente aparece 
nas estatísticas, mas de uma 
utilidade extrema na estra-
tégia do treinador. Nakye 
Sanders é um dominador de 

excelência na zona do gar-
rafão e, apesar das lesões, 
foi sempre um lutador em 
prol da equipa. Todos eles 
foram conquistando o ca-
rinho dos adeptos, que já 
os tratam como “prata da 
casa”. Na Póvoa sentem-se 
em casa e oxalá possam 
continuar para a próxima 
época.

que se encontra no terceiro 
lugar e ainda com aspirações 
à subida de divisão.

Para o técnico Ruben Fan-
gueiro “este é um tempo que 
temos que aproveitar para 
jogarmos um hóquei que 
privilegiamos, com quali-
dade e que cative cada vez 
mais adeptos para os nossos 
jogos, sobretudo no nosso 
pavilhão.”
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Paulo Neves foi reeleito 
presidente da direção do 
Clube Naval Povoense para 
o biénio 2022/2023.  Tem 
como vice-presidente Nel-
son Cruz; o tesoureiro é 
José Luís Alves e os secretá-
rios Paulo Monteiro e Pau-
lo Sarmento. Os vogais são 
Nuno Faria e Raquel Brito 
de Oliveira. Os sócios de-
ram luz verde à lista única 
que apresentou ainda Jorge 
Leite da Cunha para a lide-
rança da assembleia geral e 
Paulo Maio Gomes como 
presidente do Conselho 
Fiscal. Por unanimidade 
foram também aprovadas 
as contas referentes ao ano 
passado e a proposta da di-
reção para a atribuição do 
titulo de sócio honorário a 
João Manuel Ribeiro Ter-
roso.

NATAÇÃO 

Luís Carvalho subiu ao 
pódio no Campeonato 
Nacional de Juvenis que 
decorreu no Complexo 
Olímpico de Coimbra. O 
nadador do CNP foi tercei-
ro classificado na prova de 
50m costas e melhorou os 
recordes pessoais, tal como 
Rodrigo Conceição, o ou-
tro representante do clube 

PAULO NEVES CONTINUA AO LEME DO NAVAL

na competição que colocou 
os dois poveiros entre os me-
lhores do país.

Já 6 Cadetes A/B alinha-
ram no torneio Torregri 2, 
em Paços de Ferreira, tendo 
também alcançado meda-
lhas: 2° Lugar para Nicolai 
Dreyko nos 100 Costas; 3° 
Lugar para João Carvalho 
nos 100 Livres, 3° Lugar na 
Estafeta 4x100 Livres Mas-
culinos que, além da dupla 
antes referida, também teve 

busca do primeiro triunfo. 
Mais feliz foi a equipa juve-
nil que arrancou a segunda 
fase do campeonato nacio-
nal com um triunfo. A jo-
gar em casa emprestada, na 
Senhora da Hora, os jovens 
poveiros golearam o o Lou-
sada XXI por 18x4. 

VELA

A marina da Póvoa de 
Varzim foi palco de uma 
regata para barcos IOM 
(Um Metro). Foi a primei-
ra organizada pelo CNP 
dedicada aos modelos 
rádio controlados. Entre 
13 participantes, sendo 5 
da vizinha Galiza, os an-
fitriões colocaram dois 
elementos no pódio, com 
Fernando Lacerda a con-
quistar a primeira posição 
e Paulo Gomes a ser ter-
ceiro classificado, tendo o 
espanhol Tomaz Perez, do 
Club Náutico Boiro, ficado 
no segundo posto. 

nou e venceu nos escalões 
Sub12 e Sub14. João Barros 
venceu em sub16 e Joel Ro-
drigues dominou em sub18. 
Ao pódio também subiram 
mais 4 atletas: Carolina Dias 
conseguiu o segundo posto 
em sub14 feminino, Cons-
tança Silva também foi se-
gunda classificada em  sub18 
feminino, Eduardo Macedo 
foi terceiro em sub16 e João 
Barros também foi segundo 
em sub-18. 

PÓLO AQUÁTICO

A equipa sénior do CNP 
continua sem vencer na se-
gunda fase do campeonato 
nacional da primeira divi-
são. Os poveiros foram até 
às piscinas do Clube Fluvial 
Portuense, de onde saíram 
derrotados por 17x7 em par-
tida da terceira jornada. Os 
pupilos de Javier Cáceres 
vão entrar na segunda volta 
no último lugar do grupo 
dos 4 melhores e ainda em 

Pub

David Gomes e Rodrigo 
Barbosa.

BODYBOARD 

A  praia da Barranha, em 
Aguçadoura, acolheu a pri-
meira etapa do Regional 
de Bodyboard. A surfar em 
casa, o CNP totalizou 4 vitó-
rias nas 5 categorias em pro-
va. O destaque maior recaiu 
em Vicente Campos que, 
com apenas 10 anos, domi-

POVEIROS NO TOPO DO KARATE NACIONAL
O Centro de Karate 

Aguçadourense - Póvoa 
de Varzim trouxe quatro 
medalhas do Campeonato 
Nacional Inter-Estilos que 
decorreu em Santo Tirso. 
O destaque principal re-

caiu em Luciano Novo, que 
sagrou-se campeão nacional 
de Kumite para cadetes com 
menos 63 quilos. Os outros 
pódios foram para Gonçalo 
Alves, que foi o terceiro clas-
sificado em cadetes – 52kg; 

enquanto Guilherme Lopes 
sagrou-se vice-campeão na-
cional júnior + 76 kg, pro-
va em que Rodrigo Morim 
conseguiu o terceiro lugar.

Na prova organizada pela 
Federação Nacional de Ka-

rate – Portugal houve outra 
poveira com motivos para 
sorrir.  Marta Eça Guima-
rães, ao serviço do CK Maia, 
também obteve o título na-
cional em cadetes femininos 
- 47 kg após ter já sido duas 

vezes vice-campeã. Em 
breve a jovem irá repre-
sentar Portugal no Karate1 
Youth League, organizado 
pela World Karate Federa-
tion em Chipre entre 29 de 
abril e 1 de maio. 
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O Grupo Recreativo e 
Cultural Aguçadouren-
se venceu coletivamente 
a 6ª jornada do Plano de 
Promoção do Atletismo e 
cimentou a vantagem na 
competição global. A pro-
va de corta-mato realizada 
no domingo, em Laundos, 
reuniu 362 atletas de 11 
clubes. O campeão em tí-
tulo somou 9514 pontos, 
enquanto o Centro Des-
portivo de Navais foi se-
gundo com 7834 pontos 
e o Desportivo da Póvoa 
fechou o pódio com 3429 
pontos.

Os vencedores indivi-
duais foram: Mariana Sal-
gado (Aguçadourense) e 
Vicente Silva (CAPV) no 
escalão A, Vitória Silva 
(CDP) e Dinis Oliveira 
(Aguçadourense) no esca-
lão B, Ana Moreira (Atlé-
tico) e Tiago Gomes (Agu-
çadourense) no escalão C, 
Leonor Fontes (Navais) e 
Alexandre Dourado (Na-
vais) no escalão D, Beatriz 
Pires e Jorge Lima (ambos 
do Atlético) no escalão E, 
Susana Rosa (Navais) e 
José Fontes (Aguçadouren-
se) no escalão F, Lúcia Ro-

AGUÇADOURENSE E NAVAIS DIVIDEM VITÓRIAS

drigues (Navais) e Américo 
Moreira (CDP) no escalão 
G, Maria Santos (CDP) e 
Roberto Marques (Navais) 
no escalão H.

Anteriormente, a quinta 
jornada do PPA teve o Na-
vais como o grande vence-
dor. A competir em casa, a 
formação navaense aprovei-
tou uma vertente em que é 
tradicionalmente forte, a 
pista, para alcançar o pri-
meiro triunfo coletivo.  O 
Aguçadourense teve de con-
tentar-se com a segunda po-
sição por equipas e o Atléti-
co completou o pódio. 

A próxima jornada será 

Roberto Marques, do Na-
vais, foi o melhor atleta de 
um clube local em prova ao 
terminar na 11ª posição da 
geral e segunda em vetera-
nos II. A prova decorreu na 
manhã de domingo e desta 
vez teve a partida e a meta 
em Vila do Conde, com re-

torno na Póvoa de Varzim.

TORNEIO 
DA AA PORTO 

O Estádio Municipal da 
Póvoa de Varzim foi palco 
do Torneio de Aniversário 
da Associação de Atletis-
mo do Porto. O Atlético 
esteve em destaque ao con-
quistar o título coletivo e 
vários triunfos e pódios in-
dividuais nomeadamente 
através de Santiago Arada, 
Beatriz Pires, Jorge Lima, 
Guilherme Moreira, Ana 
Moreira, Diogo Lyubera e 
Diogo Ferreira. Graças à 
conquista de várias meda-
lhas e resultados de relevo, 
o   CD Póvoa foi segundo 
por equipas, a escassos 
quatro pontos do campeão, 
enquanto o CDC Navais 
terminou no quarto posto.

FINALMENTE REGRESSOU O 
PLANO DE PROMOÇÃO DO BTT

No passado domingo co-
meçou a 11ª edição do Plano 
de Promoção do BTT. 

A primeira prova decor-
reu na freguesia de Laun-
dos (na foto, da autoria de 
Sónia Carneiro), sendo as 
restantes no dia 24 de abril 
em Navais e a 21 de maio na 
Póvoa de Varzim (Parque da 
Cidade). 

Participam mais de duas 
centenas atletas de várias 
idades que vão competir 
nos diversos escalões (Bam-
bis, Benjamins, Iniciados, 
Infantis, Juvenis, Cadetes, 
Masters, Elites, Juniores e 
Rodinhas). 

São vários os clubes ins-
critos, não só da Póvoa de 
Varzim, mas também de 

municípios vizinhos: Silva e 
Vinha ADRAP, AguçaBTT, 
Avebikers, AXPO/ First-
bike Team Vila do Conde, 
Amigos de Beiriz, Bicia-
dus/ Parafusos Bike Team, 
CDC Navais, Proteu Cycling 
Team-CPRetrorta, CSBA 
Amorim BTT, Ecorforhouse 
de Freamunde, Lobos BTT, 
Malhos Team e GD Regufe.

no próximo sábado, na fre-
guesia de Aver-o-Mar, no 
Estádio Municipal.

CORRIDA DA 
MARGINAL 

A 15ª edição da Corrida 
da Marginal teve José Azeve-
do e Maria Carvalho como 
grandes vencedores. A cor-
rida de 10 quilómetros ligou 
as marginais da Póvoa de 
Varzim e de Vila do Conde 
e contou com 469 atletas na 
meta. O primeiro homem a 
concluir o percurso demo-
rou 32m15s e a senhora mais 
rápida correu em 37m19s. 
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EXIBIÇÃO DE GALA DAS “SHOW GIRLS” MUITO ELOGIADA
Foi elogiada quanto bas-

te a prestação das jovens 
Eduarda Maia Rios Pereira 
e Letícia Vieira Novo, da 
Academia poveira Gim-
noarte, no “Got Talent” 
Portugal. No entanto, a 
exibição da dupla não che-

gou para passar à fi nal do 
concurso televisivo que teve 
na noite de domingo mais 
uma gala de qualifi cação. 
Os jurados deram os para-
béns às meninas, ambas com 
11 anos de idade, que não 
conseguiram do público o 

número de votos sufi cientes 
para acederem à fase derra-
deira. A coreógrafa e treina-
dora Joana Rios manifestou 
publicamente o orgulho 
nas bailarinas que em palco 
adotam o nome artístico de 
“Show Girls”.  

EDIÇÃO Nº 181 DE 7/4/2022 EDIÇÃO Nº 181 DE 7/4/2022

EDIÇÃO Nº 181 DE 7/4/2022 EDIÇÃO Nº 181 DE 7/4/2022



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 7 ABRIL 2022 | 27

BITAITES

SETOR DAS PESCAS EM FOCO NA GRANDE ENTREVISTA

REGIÃORÁDIO

A Direção da Rádio 
Onda Viva continua a des-
tacar o setor primário da 
região. O setor das pescas 
esteve em evidência nas 
duas última edições do 
Grande Entrevista, progra-
ma de informação que é 
emitido aos sábados à uma 
e às sete da tarde e também 
no domingo ao meio-dia. 

Manuel Marques, presi-
dente da Associação de Ar-
madores de Pesca do Norte 

e da Associação de Produto-
res de Pesca do Litoral Norte, 
participou na última emissão 
de março.  

Carlos Cruz, presidente da 
Apropesca - Organização de 
Produtores de Pesca Artesa-
nal, passou pelo estádio no 
primeiro fi m de semana de 
abril. 

As entrevistas podem ser 
escutadas na secção Podcast 
na página da rádio na Inter-
net.

BASKET E VÓLEI DESTACADOS NA ONDA DESPORTIVA
A permanência na Liga 

Profi ssional alcançada pela 
equipa sénior masculina 
de basquetebol do CDP es-
teve em destaque na Onda 
Desportiva do passado 
dia 1 de abril. O progra-
ma teve como convidado 
o treinador José Ricardo 
Rodrigues, o timoneiro de 
um grupo que se tem des-
tacado no ano de estreia ao 
mais alto nível. 

Na edição anterior tinha 
estado em destaque a secção 
de voleibol do CDP através 
do  diretor Nuno Nogueira 
e do coordenador Miguel 
Ferreira, que abordaram a 
ambição de voltar ao topo da 
modalidade a médio ou lon-
go prazo.

As duas emissões podem 
ser ouvidas na secção de po-
dcast do site da Rádio Onda 
Viva.
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DANIEL SÁ FERREIRA

tínhamos esses eventos de 
referência, hoje temos uma 
miríade de possibilidades 
que nos atraem a atenção e 
nos dispersam e atomizam 
nas nossas bolhas muito pes-
soais. 

Não é por acaso que ce-
rimónias como a dos Ósca-
res, que antigamente atraía 
dezenas de milhões de es-
pectadores pelo mundo in-
teiro, seria relegada para um 
patamar de quase irrelevân-
cia, se não tivesse acontecido 
um momento que de tão inu-
sitado e carregado de poder 
simbólico, conseguiu rom-
per essa indiferença. 

A história do bobo da cor-
te, agora do comediante, que 
vai um pouco longe de mais 
(ou não, mas aqui até não 
interessa ao caso) na sua pia-
da e, perante a estupefacção 
geral, tem como retribuição 
não o favor real (agora de 

As limitações de espa-
ço fizeram com que não 
tivesse escrito tudo o que 
pretendia no artigo ante-
rior. Daí voltar ao tema. 
Desta guerra sobressaem 
alguns factos vergonho-
sos que gostava de expor. 

O primeiro é que não 
percebo o papel das or-
ganizações internacionais 
que abandonaram a Ucrâ-
nia à sua sorte.  A primei-
ra questão que me ocorre 
é a seguinte: onde anda 
a ONU? O que tem feito, 
para além de discursos de 
circunstância? Já deveria 
ter, pelo menos, expulsa-
do a Rússia do Conselho 
de Segurança, tal como foi 
solicitado pela Ucrânia. 

É que para além de não 
ser expulsa, ainda se dá 
ao luxo de gozar com isto 
tudo ao vetar as resolu-
ções do Conselho de Se-
gurança que condenam a 
invasão Russa da Ucrânia. 

Já deveria, por outro lado, 
ter dito que uma interven-
ção militar pode ser levada 
a cabo em defesa da Ucrâ-
nia, caso a ONU respeite o 

OPINIÃO

HOLLYWOOD, MAS NÃO SÓ

PUTIN QUE PARIU 
A COMUNIDADE INTERNACIONAL (II)

nós, o público), mas a irada 
retribuição de um dos alvos, 
ou, como neste caso, quem 
julga ter a obrigação de pro-
teger o visado (ou a honra da 
sua dama, aqui a reacção até 
costuma ser mais violenta), 
não é nada de particular-
mente novo.

O que é novidade é ter 
acontecido no meio de uma 
cerimónia altamente coreo-
grafada e ensaiada ao milí-
metro, dando imediatamen-
te fôlego à dúvida sobre se 
aquilo a que se assistiu, ou 
sobre o que se discutia, não 
teria sido também uma en-
cenação.

Se foi uma encenação, há 
que dizer que atingiu clara-
mente o seu objectivo. Rom-
pendo a tal barreira da indi-
ferença, saltando meios de 
comunicação e redes sociais, 
virando meme e sendo entu-
siasticamente partilhado em 

artigo 51 da Carta das Na-
ções Unidas “que defende 
o direito de legítima defesa 
individual ou colectiva no 
caso de ocorrer um ataque 
armado contra um Membro 
das Nações Unidas, até que 
o Conselho de Segurança 
tenha tomado as medidas 
necessárias para a manuten-
ção da paz e da segurança 
internacionais”. Para quem 
possa andar mais distraído 
refira-se que a Ucrânia é 
membro fundador da ONU, 
da qual faz parte desde 1945.

A NATO é outra organi-
zação internacional desa-
parecida. Como disse no 
artigo anterior, há por aí 
intelectualidade que defen-
de que a NATO não pode 
intervir, porque a Ucrânia 
não faz parte da NATO. In-
telectualidade não rima com 
coerência, porque se assim 
fosse não diziam tal coisa. 

 Se a memória não me 
atraiçoa quando, no final 
dos anos 90 do século pas-
sado, a NATO decidiu inter-
vir no Conflito do Kosovo, 
este também não fazia, nem 
faz, parte da NATO. Este 

caso foi o primeiro confli-
to internacional em que a 
comunidade internacional 
abandonou o Direito Inter-
nacional, abrindo-se, assim, 
o precedente da razoabili-
dade contra o Direito nas 
intervenções militares que 
se seguiram ao Kosovo: Afe-
ganistão e Iraque, ambos 
casos “resolvidos” sem o 
consentimento das Nações 
Unidas. A questão é: que ne-
gociatas obscuras impedem 
a NATO de, ao abrigo do 
precedente da razoabilida-
de, ir em defesa da Ucrânia?

Quanto à Europa, como 
disse, há muito que perdeu a 
sua essência, a sua razão de 
ser. Para além de não ser au-
to-suficiente em áreas onde 
deveria ser, não soube igual-
mente diversificar o risco, 
no que aos fornecedores diz 
respeito. Dois erros estraté-
gicos de uma organização. 

Mas, para além disso, 
nunca quis olhar com olhos 
de ver para a questão da se-
gurança europeia, daí nunca 
ter avançado para a criação 
de um exército europeu. Ou-
ve-se muito, por aí, que não 

grupos de WhatsApp e Te-
legram, os Óscares voltaram 
a ser discussão mainstream, 
ainda que por causa da bofe-
tada de Will Smith e não de-
vido à particular justeza ou 
injustiça de um galardoado.

Houve comentários de 
todos os sabores. Sobre os 
limites do humor e os pres-
supostos da violência, sobre 
a aparente indiferença dos 
organizadores da cerimónia 
ao sucedido, sobre a etnia 
e o género dos envolvidos 
e como isso condicionou a 
análise que se fez do momen-
to, sobre a configuração do 
relacionamento de Will Smi-
th e Jada Pinkett, entre mui-
tas outras abordagens que 
polvilharam não apenas as 
colunas sociais dos jornais.

Se quer continuar a ser o 
centro das atenções, até mes-
mo Hollywood tem que virar 
meme.

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Uma das características 
das sociedades em que vive-
mos é a perda de momentos 
simbólicos, que sejam refe-
rência para todos os que a 
integrem. Muitos dos que 
estão vivos e viveram gran-
de parte da sua vida antes 
da segunda década do sécu-
lo XXI, particularmente na 
“era da televisão”, lembram-
-se daqueles acontecimentos 
cuja transmissão televisiva 
era de acompanhamento 
obrigatório- a Eurovisão, os 
Jogos Olímpicos, os Óscares, 
as finais das grandes compe-
tições de futebol, mesmo o 
Telejornal, ou o horário no-
bre dos canais generalistas- 
como referência da discus-
são diária. Em grande parte, 
esses grandes momentos de 
comunhão comunitária es-
tão ultrapassados, as ofertas 
e os interesses são cada vez 
mais diversos; onde antes 

é possível, porque os Esta-
dos-Membros não estão dis-
postos a dar mais dinheiro.

 Lamento informar, mas 
a segurança, tal como a 
democracia, tal como a li-
berdade, tem custos. E ao 
não ter um exército pró-
prio, passa pela humilha-
ção de a Rússia ameaçar 
países da União Europeia, 
e a Europa ficar calada. In-
felizmente, a Europa é hoje 
um anão com pés de barro. 
Por exemplo, poderia já ter 
admitido a Ucrânia como 
país candidato à adesão da 
União Europeia. Mas nem 
inteligência para isso tem.

Fica na memória um pa-
triotismo extremo do povo 
Ucraniano e um Presiden-
te da Ucrânia - Volodymyr 
Zelensky - perdoem-me 
a expressão, mas com eles 
bem no sítio. Ao contrário 
de outros, não se esconde 
nem foge. Fica, de pedra e 
cal, ao lado do seu povo e 
é ele que dá a cara pelo seu 
país. O Povo Ucraniano 
e o seu Presidente mere-
ciam muito mais da Co-
munidade Internacional.
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PORQUÊ A RECUSA?

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

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

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

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

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

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

OPINIÃO

pelo nível mais próximo da 
população), em eficiência e 
em economia (a tal verdade, 
lembrada quando dá jeito, 
segundo a qual os autarcas 
fazem com 1 euro aquilo em 
que o governo central gasta 3 
- o que é verdade: com ape-
nas 14% da receita pública, 
os municípios concretizam 
51% do investimento). Num 
país de tão escassos recursos 
financeiros, a descentrali-
zação será, na prática a fór-
mula inteligente para fazer o 
mesmo (ou até melhor) com 
menos.

Onde está então o mal, ou 
seja, a causa da nossa rejei-
ção duma competência há 
tanto reclamada? Será que, 
contrariamente aos outros, o 
município da Póvoa não fez o 
trabalho de casa, ou seja, não 
se preparou, querendo arras-
tar ainda mais um processo 
que vem sendo negociado 
desde 2018? – Conhecendo o 
processo, afirmo, sem hesita-
ção, que a recusa na assunção 
imediata desta competência 
se deve exatamente e apenas 
ao facto de o nosso municí-
pio ter feito o estudo finan-
ceiro desta nova responsa-
bilidade, concluindo que a 
mesma, para ser exercida 
com a qualidade desejável, 
gerará um défice anual de 4, 
4 milhões de euros – e neste 
valor não está incluído o cus-
to da reabilitação das escolas 
ainda não intervencionadas 
(Eça de Queirós e as EB 2.3 
de Rates, Beiriz e Cego do 
Maio), estimado em 11,5 mi-
lhões de euros.

Estamos, portanto, peran-
te uma situação em que a 
importância a transferir (do 
orçamento do Estado para 
o orçamento municipal) é 
de tal modo desajustada das 
reais necessidades das esco-

las (ao nível da sua gestão 
corrente e da conservação 
do edificado) que não há efi-
ciência capaz de ultrapassar 
esta diferença.

(Basta ter presente, por 
exemplo, que os cálculos do 
governo não contemplam 
a insuficiência dos quadros 
de pessoal, nem os encargos 
com meios essenciais e de 
desgaste rápido, como são o 
mobiliário, o equipamento 
informático, os audiovisuais, 
etc.)

Também ninguém entende 
porque se impõe esta transfe-
rência em 1 de abril, com o 
ano escolar a decorrer, con-
tratos (de diversa natureza) 
celebrados com o agrupa-
mento escolar (e não com o 
município), etc. Porque não 
adiar esta transferência para 
o início do próximo ano es-
colar, de modo a que se ope-
re uma passagem tranquila 
e responsável, assente em 
critérios (designadamente 
financeiros) seguros, que até 
à data a prometida Comissão 
de Acompanhamento não es-
tudou?

A Póvoa de Varzim tem, 
reiteradamente, anunciado 
o propósito de oferecer aos 
seus alunos as melhores es-
colas da região.

Já investiu na qualificação 
de duas (Flávio Gonçalves e 
Aver-o-Mar), mesmo antes 
de ter assumido a responsa-
bilidade pela conservação/
melhoria destes edifícios: 
fê-lo com recurso a fundos 
comunitários, assumindo a 
percentagem de custo que 
deveria ser pago pelo Estado. 
E quando não houver fundos 
comunitários? (Sim, esse ano 
chegará - e seria bom sinal 
que não tardasse).

Isto significa que, a man-
ter-se o cenário que o gover-

no quer impor, os municí-
pios estarão a comprometer 
seriamente o seu equilíbrio 
financeiro, hipotecando as 
perspetivas de desenvolvi-
mento que tinham planeado. 
E o governo, ao não trans-
ferir o envelope financeiro 
ajustado a um serviço edu-
cativo de qualidade, estará 
simplesmente a alienar uma 
responsabilidade – e não a 
contribuir para a melhoria 
da mais nobre das funções 
do Estado.

Dir-me-ão que estamos 
no início de uma reforma – 
e que a mesma, certamente 
monitorizada  pelas partes 
contratantes (Estado e Au-
tarquias), será “afinada” na 
medida das necessidades. 
Permitam-me que mante-
nha, a este propósito, a mais 
forte reserva, assente na 
constatação de que o Estado, 
dito “pessoa de bem”, nem 
sempre (ou só raramente) se 
comporta como tal. E nesta 
matéria o incumprimento 
do Estado é flagrante: basta 
lembrar que o decreto-lei 
nº21/2019, de 30 de janeiro, 
obrigava à criação de uma 
comissão técnica que, no 
prazo de um ano, definiria, 
através de portarias, as for-
mas de financiar os trans-
portes escolares, o cálculo da 
dotação máxima de referên-
cia do pessoal não docente 
e o financiamento das des-
pesas com manutenção dos 
edifícios e equipamentos es-
colares – exatamente aquilo 
que o Estado não fez (apesar 
do compromisso assumido) 
e exatamente aquilo que ori-
gina a “recusa” do município 
da Póvoa de Varzim. (Ah, e 
também do município do 
Porto, que fez contas seme-
lhantes às nossas…).

P.R.

No dia em que escrevo, a 
Póvoa é um dos raros mu-
nicípios do país (na nossa 
região creio que é mesmo o 
único) que rejeitaram assu-
mir as competências que a lei 
lhe impôs, com efeitos a par-
tir de 1 de Abril, no domínio 
da Educação. (Estamos, por-
tanto, de certo modo, “fora 
da lei”…). Porquê esta recu-
sa? E porquê este isolamento, 
persistindo na rejeição do 
que já todos, ainda que con-
trariados, aceitaram?

O que está em causa (e que 
a nossa Câmara entende não 
dever aceitar nas condições, 
designadamente financei-
ras, que o governo propôs e 
agora impõe) é a assunção 
plena da responsabilidade 
pelo setor da Educação (do 
pré-escolar ao secundário) 
no tocante à construção/
manutenção de edifícios, 
gestão corrente (transpor-
tes escolares, alimentação, 
equipamentos,…) e gestão 
de pessoal (com exceção dos 
professores). Para quem, até 
agora, só é responsável pela 
construção/manutenção dos 
edifícios do pré-escolar e do 
1º ciclo, a mudança (ou, se 
preferirmos, o desafio) é, de 
facto, notável – e correspon-
de, inquestionavelmente, a 
uma ambição que os autar-
cas do nosso país há muito 
reclamam, apostados que 
estão em oferecer às suas po-
pulações um sistema educa-
tivo de mais qualidade e mais 
adequado às necessidades de 
desenvolvimento dos seus 
territórios.

Em tese, a descentraliza-
ção administrativa constitui, 
em si mesma, uma grande 
reforma da nossa adminis-
tração pública, que assim 
ganha em subsidiariedade 
(exercício da competência 

SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO
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SOPA DE LETRAS

MAQUILHAGEM

1. Antes de começar a maquiagem, limpe e 
hidrate a pele.

2. Para aumentar os olhos, passe o lápis ou 
delineador em volta dos olhos.

3. Utilize sombras de tons claros e brilhantes 
para aumentar as pálpebras.

4. Para diminuir o tamanho do nariz, passe 
um pouquinho de base dissolvida em água nos 
cantos e na pontinha do nariz. Ele � cará mais 
� ninho.

5. Antes de começar a maquiar os olhos, aplique 
uma dose generosa de pó iluminador na parte 
inferior. Ele facilita a remoção dos excessos 
de maquiagem que possam cair das pálpebras 
superiores.

6. Para esconder as imperfeições da pele, use um 
corretivo mais claro que o da sua pele.

7. Passe base nos lábios para � xar melhor o 
batom.

8. Pre� ra pó facial ao invés de compacto, pois 
ele é mais suave. Espalhe-o com pincel de dentro 
para fora.

9. Após passar a base e o pó facial, elimine o 
excesso com um chumaço de algodão seco, 
dando leves batidinhas.

10. Para alongar os cílios, use 
primeiro a máscara incolor para 
uniformizar, depois use a máscara preta.

DICAS DE BELEZA

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS
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ANEDOTAS

Dois amigos encontram-se depois de muitos anos.
– Caseime, separei-me e já � zemos a partilha dos bens.
– E as crianças?
– O juiz decidiu que � cariam com aquele que mais bens recebeu.
– Então � caram com a mãe?
– Não, � caram com o nosso advogado.

Um aluno de Direito ao fazer a prova oral:
– O que é uma fraude?
– É o que o senhor professor está a fazer – responde o aluno.
O professor � ca indignado: 
– Ora essa, explique-se!
Então diz o aluno: 
– De acordo com o Código Penal, “comete fraude todo aquele que se 
aproveita da ignorância do outro para o prejudicar”.

Uma loira, descon� ada de que o marido está a ter um caso com outra 
mulher, compra uma arma para ajustar contas. No dia seguinte, chega a 
casa e encontra o marido com uma bela ruiva. Ela pega a arma e aponta 
para a própria cabeça, mas o homem salta da cama e implora para que ela 
não se mate. A loira, histérica, responde: “Cala a boca, tu és o próximo!”

Um pai disse ao � lho:
– Se tirares nota baixa no teste de amanhã, esquece-me!
No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou:
– Como é que correu o teste?
O � lho respondeu:
– Quem és tu?

– Olá, é do Guinness, o Livro dos Recordes?
– É sim. Em que podemos ajudá-lo?
– Gostaria de informar que eu atingi um recorde. Montei um quebra-
cabeça de mil peças.
– O senhor vai-me desculpar, mas isso qualquer um faz.
– Mas eu montei o quebra-cabeça em 10 dias!
– Senhor, isso qualquer um faz. Nem se o senhor tivesse montado em 10 
horas seria um recorde.
– Mas é que na capa está escrito “de 3 a 5 anos”…

– Maria, estás doente? Pergunto-te porque esta manhã vi sair um médico 
da tua casa…
– Olha, minha querida, ontem eu vi sair um militar da tua e nem por isso 
tu estás em guerra, não é verdade?
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ALUNOS ALISTARAM-SE POR UM DIA 
NAS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS

A Escola dos Serviços, em 
Beiriz, foi nos últimos dias 
palco do “Alista-te por um 
dia”, iniciativa promovida 
e organizada a nível nacio-
nal pelas Forças Armadas 
Portuguesas. Esta ação edu-
cativa começou no final de 
março e decorreu até ontem, 
contando com o apoio do 
Município da Póvoa de Var-
zim e com a participação de 
meio milhar de alunos do 
4º ano do Ensino Básico do 
concelho, com idades entre 
os 9 e 10 anos.

Neste evento os estudantes 
passaram um dia na Escola 
dos Serviços com o objetivo 
de conhecer a rotina diária 
dos militares, trabalhar o es-
pírito de cooperação entre os 
pares e consolidar os conhe-
cimentos sobre os símbolos 
nacionais. O Içar da Bandeira 
Nacional e o Hino Nacional 
marcaram o início das ati-
vidades deste dia diferente, 
seguindo-se um conjunto de 
estações de que se destacam 
os simuladores de condução 
e de realidade virtual, o pas-
seio dentro de uma viatura 
PANDUR, a apresentação 
dos postos, a apresentação de 
fardamento e equipamento 
individual, o “mini treino” 
de ordem unida, a evolução 
da Bandeira Nacional, a rea-
lização de uma massagem 
cardíaca e ainda a audição do 

e as funções de cada ramo. 
As atividades arrancaram 
na Escola dos Serviços e se-
guiu-se a ida para o Porto da 
Póvoa de Varzim, onde hou-
ve um Embarque em meios 
da Marinha. Finalmente, 
no Cine-teatro Garrett, de-
correu a Palestra “Portugal 
e Forças Armadas” com a 
presença de muitos alunos 
do ensino secundário que 
ficaram a conhecer melhor a 
Força Aérea, a Marinha e o 
Exército. 

SALVA-VIDAS 
A CHEGAR

O momento foi aprovei-
tado pelo edil Aires Pereira 
para agradecer ao CEMGFA 
a chegada que se avizinha do 
prometido salva-vidas Cego 
do Maio à Póvoa de Varzim. 
A embarcação construída 
nas instalações da Arsenal 

 

7 abril, quinta

‘Compartimento Nº 6’
sessão Octopus, 
às 21h45, no 
Cine-Teatro Garrett

‘O Poder do Cão’, 
Cinema às Quintas, 
às 21h30, no Teatro Muni-
cipal de Vila do Conde

9 abril, sábado

‘E tudo o morto levou’,
Teatro com Marina Mota, 
às 21h30, no Cine-teatro 
Garrett

‘Casa Poveira de 
Acção Social’,
lançamento de livro 
de Alberto Eiras, às 17h, 
no Museu Municipal

‘PURGATÓRIO, Território 
de Indiferença’, 
Apresentação do Livro 
de Álvaro Maio,
às 16h, no Diana-Bar 

Grande Concerto 
de Páscoa EMPV, 
às 21h30, na Igreja 
de São José

14 abril, quinta

‘Drive my Car’
sessão Octopus, às 
21h45,
no Cine-Teatro Garrett

‘A Hora do Desespero ’
 Cinema às Quintas, 
às 21h30, no Teatro Mu-
nicipal de Vila do Conde

8 abril, sexta

‘Meu Coração, às 21h30, 
com a fadista 
Adriana Paquete,
no Cine-teatro Garrett 

do Alfeite ficará em breve ao 
serviço da Autoridade Ma-
rítima Nacional, no âmbito 
da sua missão de salvamen-
to, vigilância e reconheci-
mento em condições de mar 
tempestuoso e em zonas de 
rebentação. O batismo será 
no próximo dia 21 de abril 
com a entrega ao Instituto 
de Socorros a Náufragos na 
presença do Almirante Gou-
veia e Melo, atual Chefe do 
Estado-Maior da Armada.

           Ana Cristina Torres

16 abril, sábado

‘Koati’, às 15h30
Cinema infantil
no Cine-Teatro Garrett

coração e dos pulmões com 
estetoscópio.

CEMGFA DE VISITA

O ponto alto foi na pas-
sada terça-feira de manhã 
com a visita do Chefe do 
Estado-Maior-General das 
Forças Armadas.  O Progra-
ma de Divulgação incluiu a 
vinda à Póvoa de Varzim do 
Almirante António Silva Ri-
beiro, que foi acompanhado 
pelo presidente da Câmara 
Municipal, Aires Pereira, 
entre outras entidades civis 
e militares, nomeadamente 
o Coronel Coelho dos San-
tos, atual comandante da 
unidade militar poveira. A 
vinda inseriu-se numa ação 
de divulgação das Forças Ar-
madas junto das crianças do 
primeiro ciclo do concelho 
que pretende mostrar aos 
mais novos a importância 

ALMIRANTE 
SILVA RIBEIRO

António Manuel Fer-
nandes da Silva Ribeiro 
nasceu a 14 de outubro de 
1957 (64 anos) em Pombal. 
É casado, tem dois filhos e 
vive no Seixal.  É neto de 
marinheiros de pesca e de 
marinheiros da marinha 
de guerra. Entrou para a 
Marinha em 1974. Tirou 
especialização em Hidro-

grafia e fez Mestrado e Dou-
toramento no Instituto de 
Ciências Sociais e Políticas, 
onde é Professor de Estraté-
gia. 

Começou a carreira em 
Matosinhos a fazer fiscali-
zação de pesca. Esteve no 
Instituto Hidrográfico, foi 
navegador de uma fragata 
ao serviço da NATO, esteve 
nos serviços de informações 
e só mais tarde entrou para 
o Estado Maior da Armada, 

como conselheiro.
Foi chefe do Estado-

-Maior da Armada de 9 de 
dezembro de 2016 até 1 de 
março de 2018. No dia 16 
de junho de 2018 foi con-
decorado com a medalha 
de cidadão poveiro, grau 
ouro.

É atualmente o Chefe do 
Estado-Maior-General das 
Forças Armadas e só pode-
rá ocupar este cargo até ao 
próximo ano. 


