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EM FOCO

CORTEJOS RELIGIOSOS REGRESSAM EM FORÇA
Depois de dois anos de 

muitas limitações e impe-
dimentos, as procissões, 
festas e romarias estão a 
voltar com frequência que 
era hábito ao concelho da 
Póvoa de Varzim. Nesta 
edição o destaque é dado 
às mais recentes que foram 
realizadas.

PROCISSÃO DA 
SENHORA DA LAPA 
DEIXA SAUDADES

No âmbito das come-
morações dos 250 anos da 
Igreja da Lapa, realizou-se 
no passado dia 22 de maio 
a Procissão em honra de 
Nossa Senhora da Lapa. O 
cortejo religioso percorreu 
as principais ruas do bairro 
sul e foi um regresso após 
30 anos de interrupção. 

O objetivo da organiza-
ção foi lembrar as perso-
nalidades que estiveram 
na origem da construção 
da Igreja da Lapa. A pro-
cissão incluiu uma fanfar-
ra, as confrarias da cidade, 
entidades civis e militares, 
a Banda Musical da Póvoa 
de Varzim e dois andores, o 
da Senhora da Lapa, trans-
portado por elementos do 
Leões da Lapa, e Senhora 
da Anunciação, a cargo de 
pescadores.

SENHOR DOS
MILAGRES EM ARGIVAI

A freguesia de Argivai 
voltou a prestar homena-
gem a Nosso Senhor dos 
Milagres, num tributo que 
começou na passada quin-
ta-feira e teve o ponto alto 
na tarde do último domin-
go. Depois da Missa Sole-
ne e pregação, decorreu a 
sempre especial batalha das 
flores e terço das pétalas pe-
las embarcações e devotos  
numa capela repleta de fiéis 
que não quiseram perder o 
cumprir da tradição.  

SEGUE-SE A SENHORA 
DO DESTERRO

A cidade da Póvoa de 
Varzim e especialmente o 
Bairro Norte estão em festa 
com os atos religiosos em 
honra de Nossa Senhora do 
Desterro. O ponto alto será 
no próximo domingo, dia 5, 
com a saída da procissão às 
16h (integrando 6 andores e 
Banda de Música) e a missa 
solene às 11h. Por esta altu-
ra preparam-se também os 
tapetes de flores que costu-
mam suscitar a curiosidade 
de muitos poveiros e não só 
que apreciam essa arte de 
enfeitar as ruas.  
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PEREGRINOS VOLTARAM A MOSTRAR 
DEVOÇÃO À SENHORA DA SAÚDE
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Milhares de pessoas vol-
taram a participar no pas-
sado domingo na Peregri-
nação Arciprestal à Nossa 
Senhora da Saúde sob o 
lema “Onde há amor, nas-
cem gestos”. Depois de dois 
anos de interregno devido 
à pandemia da Covid-19, 
foi a 74ª vez que o ritual se 
realizou desde a Igreja Ma-
triz da Póvoa de Varzim até 
ao Santuário em Laúndos. 
Recorde-se que esta pere-
grinação nasceu de uma 
sugestão apresentada por 
Maria da Paz Varzim ao 
Monsenhor Pires Quesado 
e teve início em 1946.

De manhã bem cedo co-
meçou a romaria desde 
o centro da cidade até ao 
Monte de São Félix, numa 
iniciativa organizada pela 
Confraria de Nossa Senho-
ra da Saúde, Paróquia de 
São Miguel de Laundos, Pa-
róquia de Nossa Senhora da 
Conceição (Matriz) e Arci-
prestado de Vila do Conde/
Póvoa de Varzim, localida-
des de onde são oriundos 
muitos dos peregrinos. No 
percurso a pé ao longo de 
mais de 7 quilómetros pon-
tifi cou o andor da devoção, 
que foi carregado em om-
bros por pescadores e en-
volvido por uma multidão 
que caminhou irmanada 
pela fé, rezando e cantando.

Lá chegados, muitos fi ca-
ram para a Eucaristia Cam-
pal, que este ano foi presi-

dida por D. Nuno Almeida, 
bispo auxiliar de Braga, 
tendo também muitos apro-
veitado para apreciar o belo 

tapete de fl ores junto ao al-
tar da Igreja que andou a ser 
preparado pela população 
local nos últimos dias. 
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VISTORIA DETETA PROBLEMAS GRAVES NO ATERRO
Várias irregularidades 

foram detetadas na inspe-
ção realizada no final de 
março ao aterro da Resuli-
ma em Paradela, freguesia 
de Barcelos que faz fron-
teira com Laundos e São 
Pedro de Rates. 

As populações dessas 
duas freguesias poveiras 
estão desde o início do ano 
a ser alvo de odores bas-
tante desagradáveis devido 
ao mau funcionamento do 
equipamento que trata os 
resíduos de vários conce-
lho minhotos.

Ora, segundo o relatório 
que a Comissão de Coor-

res Pereira não escondeu 
a preocupação com o que 
foi detetado e promete que 
o município vai continuar 
atento a esta situação, até 
porque o projeto vai obri-
gar a melhorias bastante 
significativas, segundo 
apontou.

Do lado do Partido So-
cialista, o vereador João 
Trocado lembrou a impor-
tância de defender a saúde 
pública das população e 
colocou-se ao lado Câma-
ra para agir no sentido de 
encerrar o aterro caso as 
medidas corretivas não re-
solvam o problema.

A Póvoa de Varzim po-
derá deixar a Associação 
Nacional de Municípios 
Portugueses. A ideia foi re-
velada por Aires Pereira no 
final de um debate sobre a 
regionalização em que par-
ticipou Rui Moreira, presi-
dente da Câmara do Porto, 
que já oficializou esse passo 
no início desta semana. 

No final do evento reali-
zado no Cine-Teatro Gar-
rett, na passada quinta-fei-
ra, o edil poveiro admitiu 
que está a considerar uma 
possível saída dado que o 
município não se sente re-
presentado pela associação. 

Nesse sentido, devido ao 
desagrado com as negocia-
ções no processo de des-

PÓVOA DE VARZIM AMEAÇA ABANDONAR 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

centralização, Aires Pereira 
pondera propor esse cenário 
aos órgãos autárquicos caso 
não exista um reforço das 
verbas necessárias que evi-
te colocar em causa o orça-
mento municipal. O autarca 
deu como exemplo o grande 
diferencial do que está pre-
visto receber do orçamento 
de Estado, no âmbito da des-
centralização na educação. 
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1,6 MILHÕES PARA 
CONCURSO DE 
REFEIÇÕES ESCOLARES

A Câmara da Póvoa de 
Varzim aprovou a abertura 
do concurso público para o 
fornecimento de refeições 
aos alunos do concelho no 
próximo ano letivo. A au-
tarquia conta gastar cerca de 
1,6 milhões de euros nesta 
matéria que passou a fazer 
parte das responsabilidades 
municipais desde a transfe-
rência de competências. To-
dos os estabelecimentos de 
educação pré-escolar, ensino 
básico, ensino secundário 
estão contemplados neste 
processo que terá início em 
1 de setembro de 2022 e ter-

denação e Desenvolvimento 
Regional enviou à Câmara 
da Póvoa de Varzim na pas-
sada semana, a vistoria pe-
dida pela autarquia resultou 
na deteção de várias incon-
formidades e deficiências de 
exploração. 

À empresa foram dados 
30 dias para apresentar me-
didas que resolvam os pro-
blemas denunciados pela 
população de Rates e Laun-
dos e que foram agora con-
firmados, tendo depois 180 
dias para colocar em prática 
esse plano de modo a obter 
uma licença de atividade 
que por agora ainda é provi-

sória e para testes.
Conhecedor do que está 

em causa devido à experiên-
cia acumulada na Lipor, Ai-

mo em 31 de julho de 2023. 
O edil Aires Pereira desejou 
que o concurso não fique 
vazio como tem sucedido 
noutras localidades, devido 
aos sucessivos aumentos de 
preços nos últimos meses, 
destacando que o município 
já prevê um custo aproxima-
do de 3 euros por refeição.

A passagem desta tarefa 
para a autarquia levou João 
Trocado a fazer uma suges-
tão. O vereador socialista 

entende que, a prazo, o 
município poderia apro-
veitar a oportunidade para 
passar a fazer a gestão da 
confeção das refeições e, 
sendo assim, nelas incluir 
a utilização de produtos 
provenientes de empresas 
hortícolas e agro-precuá-
rias poveiras, potenciando 
e beneficiando a economia 
local. Para já a solução 
mais célere será mesmo 
um concurso internacio-
nal, mas Aires Pereira ad-
mite que quando houver 
certificação oficial da ‘cou-
ve penca, cebola e tomate 
coração-de-boi da Póvoa’ 
já será possível obrigar à 
inclusão desses produtos 
pelos concorrentes.
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MARGINAL VOLTA A FECHAR AO FIM DE SEMANA
A zona balnear poveira 

vai voltar a ter locais de es-
tacionamento tarifado en-
tre 1 de junho (ontem) e 15 
de setembro. A medida foi 
aprovada pelo executivo na 
passada semana e implica o 
pagamento na Rua do Var-
zim Sport Club, nos parques 
de estacionamento a norte 
das piscinas da Varzim La-
zer, na zona junto à Praia da 
Lagoa e no parque de esta-
cionamento da Avenida dos 
Pescadores, em Aver-o-Mar. 
Tal como vem sucedendo 
desde 2020, o objetivo da 
autarquia é limitar e promo-
ver a rotatividade das viatu-
ras estacionadas em frente à 
praia, facilitar o acesso a to-
dos aos areais locais e evitar 
situações abusivas que cos-
tumam suceder.

Do mesmo modo, estará 
de regresso a interrupção 
da circulação automóvel aos 
fins de semana, desde a noite 
de sexta-feira até ao final do 
dia de domingo, na Aveni-
da dos Banhos. No entanto, 
alerta Aires Pereira, este fe-
cho não irá suceder em dias 
de mau tempo.  A autarquia 
sustenta esta decisão com o 
impacto positivo que a me-
dida registou, nos últimos 

dois anos, ao nível da pe-
donalização, promoção dos 
modos suaves de transporte 
e diminuição dos constran-
gimentos rodoviários no 
centro da cidade. 

O vereador socialista João 
Trocado mostrou concor-
dância nesta última matéria, 
embora admita que possa 
haver quem esteja contra 
esta solução.  Opinião con-
trária tem o líder do PS na 
prioridade dada ao esta-
cionamento pago junto às 
praias. João Trocado sugere 
que a autarquia devia apos-
tar na criação de transporte 
público gratuito desde os 
parques periféricos até às zo-

abertura parcial vai existir 
durante a realização de ‘Os 
Dias no Parque’, entre 9 e 12 
de junho, para permitir às 
pessoas chegarem ao Parque 
da Cidade e zonas de esta-
cionamento adjacentes atra-
vés da rotunda na imagem 
(foto de Eros Trevisan).

ADVOGADOS VÃO 
RECEBER MEDALHAS 
DA CIDADE

Serão duas as homena-
gens a fazer na comemora-
ção do próximo Dia da Ci-
dade da Póvoa de Varzim, 

a 16 de junho, que este ano 
será feriado devido à fes-
ta do Corpo de Deus. Por 
proposta do presidente da 
Câmara a medalha de Reco-
nhecimento Poveiro – grau 
prata – será atribuída aos 
advogados Aurelino Costa 
e Álvaro Moreira pelo rele-
vante papel desempenhado 
na comunidade poveira nas 
últimas décadas. Estas op-
ções presidenciais não me-
receram qualquer oposição 
da vereação socialista, tendo 
João Trocado manifestado 
total acordo no mérito dos 
homenageados. nas balneares. 

VIA B INAUGURADA 
DIA 29 E ACESSÍVEL 
PARA ‘OS DIAS
NO PARQUE’

A obra de ampliação da 
Via B para norte vai ser 
inaugurada a 29 de junho, 
feriado municipal na Póvoa 
de Varzim. A revelação foi 
feita pelo presidente da Câ-
mara à margem da última 
reunião do executivo. Ai-
res Pereira assegurou que a 
abertura total ao trânsito vai 
suceder apenas no dia de São 
Pedro, daqui a quatro sema-
nas, mas garantiu que uma 

Pub
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Os Delfins – Escola de 
Formação de Nadadores-
-Salvadores Profissionais / 
Associação de Nadadores 
Salvadores da Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde 
estão a comemorar 20 anos 
de atividade. 

O extenso programa fes-
tivo vai decorrer até outu-
bro e começou na tarde 
do passado sábado com 
um treino de mar para 
nadadores-salvadores. As 
iniciativas prosseguiram 
no domingo com dois 
workshops gratuitos sobre 

“Suporte Básico de Vida: 
comportamentos adequados 
em praias de banhos”. 

Os Delfins andam há 20 
anos a salvar vidas em meio 
aquático. A atuação no mar 
começou em 2002, passando 
depois a ser presença assídua 
rios, lagos, praias fluviais e 
piscinas por todo o norte de 
Portugal, sendo a entidade 
que mais elementos forma 
anualmente em todo o país. 
A nível local, a associação 
tornou-se uma referência 
pela prevenção nas praias 
poveiras e vilacondenses 

ASPIRANTE FOI À ESCOLA DIVULGAR A MARINHA
A aspirante Eduarda 

Costa regressou por um 
dia à antiga escola. 

No âmbito do projeto de 
Cidadania e Forças Arma-
das, em desenvolvimento 
no Agrupamento de Esco-
las de Aver-o-Mar, a antiga 
aluna da Escola Básica de 
Navais e da Escola Básica 
de Aver-o-Mar, esteve à 

conversa com os alunos de 
5º, 7º e 9º anos.

Ao longo das sessões, os 
quase 300 estudantes en-
volvidos tiveram uma pers-
petiva do papel das Forças 
Armadas e, em concreto, 
da Marinha, onde a poveira 
está agora a desempenhar 
funções. 

Além de explicar o fun-

DELFINS FESTEJAM 20º ANIVERSÁRIO 

cionamento da Escola Naval, 
a Aspirante Eduarda Costa 
teve oportunidade visitar as 
requalificadas instalações 
da EB 2/3, onde concluiu o 
terceiro ciclo em 2009 com 
média de 5 valores, tendo 
na altura recebido o diploma 
das mãos do ainda Diretor 
Carlos Gomes de Sá, que 
agora reencontrou. 
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FRANCISCO NOVA VAI DEIXAR COMANDO 
Francisco Nova vai dei-

xar o comando da corpo-
ração da Real Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários da Póvoa 
de Varzim. O fim de fun-
ções a partir do próximo 
dia 30 junho foi revelado 
pelo próprio numa publi-
cação na página pessoal no 
Facebook.

“Como tudo que come-
ça, também tudo tem um 
fim”, assim começa o tex-
to de Francisco Nova que 
salienta que ao longo de 

quase 8 anos como coman-
dante (agosto de 2014) teve 
“o privilégio de privar com 
inúmeras pessoas, desde co-
legas ligados aos Bombeiros, 
Autarcas, responsáveis insti-
tucionais, comunicação so-
cial e tantos, tantos Poveiros 
‘anónimos’.” 

O bombeiro afirma que 
com todos falou e ouviu “os 
lamentos e agradecimentos 
pelo trabalho desenvolvi-
do pelos nossos valorosos 
Bombeiros que sempre de-
ram o seu melhor em prol da 

comunidade Poveira”.
Quase na hora da despedi-

da, Francisco Nova frisa que 
sai “com o sentimento pleno 
de ter cumprido a missão, 
dentro das minhas limita-
ções e das limitações que me 
foram impostas”, tendo dei-
xado “um enorme abraço de 
agradecimento aos colegas 
do Comando, Jorge Gomes 
e Alírio Oliveira e a todos os 
companheiros Bombeiros e 
Bombeiras do Corpo Ativo 
e Quadro de Honra, a todos, 
sem exceção, deixo perpe-

tuado toda a minha estima, 
consideração e amizade”.

Em breve deverá ser 
anunciado pelo presidente 
Rui Coelho quem irá de-
sempenhar a tarefa de co-
mandante a partir de julho 
deste ano, mas primeiro a 
direção da associação irá 
ter de avaliar em reunião 
o pedido de demissão efe-
tuado por Francisco Nova 
na passada semana. O di-
rigente também não quis, 
por agora, tecer qualquer 
comentário a esta saída.

com o Projeto AQUAVIDA 
e a dinamização de ações 
de sensibilização junto das 
escolas e grupos de jovens. 
Por exemplo, desde 2017 
existe o projeto de Salva-
mento Diferenciado que 
disponibiliza uma viatura 
4×4 equipada e homologa-
da para a assistência a ba-
nhistas, com um desfibri-
lhador automático externo, 
tripulada por um nadador 
salvador coordenador e 
por um enfermeiro, aos 
fins de semana e dias de 
temperaturas elevadas.
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EXCELÊNCIA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA
ROCHA PEIXOTO FOI RECONHECIDA

A Rocha Peixoto deu 
continuidade às come-
morações do Dia da Es-
cola com a realização da 
Cerimónia da Excelência 
no Cine-Teatro Garrett.

O evento decorreu a 
meio da passada semana 
e serviu para ser feita a 
entrega dos diplomas que 
distinguiram o desempe-

nho académico dos melho-
res alunos do 3º Ciclo e dos 
diferentes cursos do Secun-
dário, reconhecendo formal-
mente o trabalho e empe-
nho no passado ano letivo.

Numa cerimónia onde 
marcaram presença várias 
personalidades locais, hou-
ve ainda oportunidade para 
ser oferecida a medalha da 

A Câmara da Póvoa de 
Varzim apresentou no pas-
sado dia 23 o percurso in-
terpretativo do Parque da 
Cidade. Este passa a mostrar 
aos visitantes toda a riqueza 
vegetal do espaço através de 
placas e painéis colocados 
em locais estratégicos. A in-
formação foi preparada na 
sequência de um trabalho 
do Centro de Investigação 
em Biodiversidade e Recur-
sos Genéticos, da Universi-

ALUNOS DO COLÉGIO DE AMORIM 
ESTREARAM PERCURSO INTERPRETATIVO

dade do Porto, coordenado 
pelo professor Francisco 
Alvares. O estudo permi-
tiu fazer a inventariação da 
fauna, flora e habitats, sendo 
de realçar a identificação de 
mais de 500 espécies de dife-
rentes animais (invertebra-
dos, répteis, anfíbios, aves, 
morcegos e mamíferos). Os 
primeiros a usufruir da nova 
informação foram os jovens 
do Colégio de Amorim na 
sequência do Dia da Biodi-
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versidade que se assinalava.
O presidente Aires Pereira 

realçou a importância dos 
mais novos conhecerem um 
espaço que está a ser cons-
truído há duas décadas e que 
desde então evoluiu muito 
naquilo que oferece à popu-
lação. O edil desejou que as 
escolas do concelho venham 
com frequência fazer ativi-
dades de campo e colocar as 
crianças em contacto com a 
natureza. 

Escola aos professores que 
completaram 25 anos de 
serviço e a atribuição do 
Troféu Professor Honorá-
rio à Intercultural Asso-
ciation Mobility Friends.

No espetáculo também 
não faltaram momentos 
culturais a abrilhantar a fes-
ta que foi apresentada por 
dois jovens antigos alunos.

A Escola Nova acolheu no 
passado sábado mais uma 
edição da Feirinha, desta 
vez sob o lema ‘Este é o nos-
so mar’. 

A Associação de Pais e 
Amigos daquele estabeleci-
mento de ensino organizou 
uma festa em parceria com 
a Coordenação da Escola 
Nova, o corpo docente e os 
professores das atividades 

extracurriculares. O arran-
que foi feito com sardinha 
assada à hora de almoço 
e música popular, tendo a 
tarde ficado marcada pelas 
sucessivas idas ao palco dos 
alunos para presentear pais, 
familiares e amigos com di-
versas atuações que delicia-
ram os presentes.

De resto, não faltaram as 
barraquinhas de jogos, os 

produtos do Giz e da Nova 
(as mascotes da Escola 
Nova), a emoção da roleta, 
um insuflável e as tendas de 
petiscos. 

O dia, que fechou com 
um concerto do jovem Igor 
Borer, foi também especial 
para os finalistas da Escola 
Nova que este ano comple-
tam o primeiro ciclo e par-
tem para uma nova etapa. 

FEIRINHA DA NOVA LEVOU MUITA FESTA À ESCOLA



8 | 2 JUNHO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 2 JUNHO 2022 | 9

FREGUESIAS

A Póvoa de Varzim con-
ta com um novo albergue 
para peregrinos. Fica situa-
do na vila de Aguçadoura e 
foi inaugurada na tarde de 
sábado pelo presidente do 
município, entidade que 
apoiou financeiramente na 
concretização da emprei-
tada com uma verba de 60 
mil euros, alavancando o 
apoio da Junta de Freguesia 
e de benfeitores poveiros 
que cederam alguns equi-
pamentos. 

Aires Pereira fez questão 
de marcar presença na ce-
rimónia e conhecer as ins-
talações do espaço (com 
quatro quartos e 24 camas) 
situado mesmo em frente 
ao mar, na Casa do Povo de 
Aguçadoura, associação li-
derada por Sérgio Cardoso 
que terá a responsabilidade 
de gerir  um equipamento 
que será certamente muito 
procurado pelos milhares de 
peregrinos que anualmente 
fazem o caminho da costa 

AMORIM TEM NOVO ACESSO À ZONA INDUSTRIAL
Amorim passou a con-

tar com uma nova ligação 
à Zona Industrial situada 
na freguesia. Depois de vá-
rios meses em obras, a au-
tarquia abriu à circulação 
uma via entre a rotunda 
da EN 205 e a Rua do Rio 
Novo. A intervenção cus-
tou mais de meio milhão 
de euros.  A Rua do Rio 

Novo foi totalmente requa-
lificada e a nova artéria de 
ligação foi criada com o ob-
jetivo de melhorar o acesso 
a uma zona onde estão loca-
lizadas dezenas de empresas 
logo à saída da A28.

Segundo o município, a 
empreitada serviu também 
para substituir o pavimento 
rodoviário que estava degra-

ALBERGUE FOI INAUGURADO EM AGUÇADOURA
rumo a Santiago de Com-
postela.

A abertura teve direito a 
bênção pelo Bispo Emérito 
de Braga, D. Jorge Ortiga, 
que expressou o desejo que 
o novo albergue acolha da 
melhor forma quem procura 
Deus durante a caminhada. 
Já o edil poveiro salientou 
a importância do concelho 
passar a ter mais um alber-
gue que ajude a dar resposta 
à elevada procura por parte 
dos peregrinos. 

COROS FESTEJAM 150 ANOS 
DA IGREJA DE BEIRIZ

A Igreja Santa Eulália de 
Beiriz foi palco, no passado 
dia 22, de um “Encontro de 
Coros” realizado no âmbi-
to das comemorações  dos 
150 anos da sua constru-
ção. Os bancos do templo 
encheram para apreciar as 

atuações de quatro grupos 
corais do concelho povei-
ro: o Coro Capela Marta, 
o Grupo Coral de Beiriz, o 
Grupo Coral Gaudium Fidei 
(Argivai) e o Grupo Coral 
Santa Maria da Estela. Re-
corde-se que as celebrações 

Pub

dado no arruamento exis-
tente e remodelar as redes 
hidráulicas, elétricas e de 
iluminação pública. O trá-
fego rodoviário fica agora 
mais livre, sobretudo para 
os veículos pesados, as-
sim como a circulação dos 
munícipes passa a ser mais 
segura com a criação de 
passeios. 

começaram em fevereiro 
e vão estender-se ao longo 
do ano, segundo explicou 
recentemente o pároco José 
Figueiredo em entrevista à 
Onda Viva, sendo a próxima 
atividade a 2 de julho com 
uma caminhada. 

ATLETA OLÍMPICO BRASILEIRO 
TREINOU EM AGUÇADOURA

Esta semana começou de 
forma especial para vários 
atletas do Grupo Cultural 
e Recreativo Aguçadou-
rense. Os jovens do clube 
conheceram Lucas Mazzo, 
marchador que já repre-
sentou o Brasil nos Jogos 

Olímpicos e tem ligações fa-
miliares ao concelho povei-
ro, utilizando muitas vezes 
o Estádio Municipal para 
treinos. A plateia presente 
no pavilhão multiusos da 
Escola da Boucinha esteve 
atenta às histórias contadas 

pelo atleta e, no final, após 
responder às perguntas dos 
mais novos, ainda houve 
tempo para um treino técni-
co que certamente agradou 
aos vários elementos que 
ajudaram o Aguçadourense 
a vencer o PPA.
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OCORRÊNCIAS 

Duas pessoas morreram 
na madrugada deste do-
mingo devido a um incên-
dio numa casa abandonada 
há vários anos em Vila do 
Conde. O alerta foi dado 
pelas 3h30 e os bombeiros 
e o INEM rapidamente 
acorreram ao local, entre 
a Rua da Gandarinha e a 

Avenida Portas Fronhas, 
junto à estação de metro.

As vítimas são uma mu-
lher (Amélia, de 43 anos) e 
um homem (João Carlos, de 
50 anos) que pernoitavam 
naquela habitação habitual-
mente procurada por vários 
sem-abrigo. Aliás, suspei-
ta-se que mais pessoas es-

VÁRIOS DETIDOS POR VENDER ARTIGOS CONTRAFEITOS 
A Polícia de Segurança 

Pública promoveu mais 
operação que levou à de-
tenção de vários suspeitos 
que se dedicam à comer-
cialização de artigos con-
trafeitos e de imitação. 

A ação de fiscalização 
e prevenção criminal foi 
promovida por elemen-
tos da 8.ª Esquadra de 

Investigação Criminal (com 
sede nas Caxinas) e decor-
reu entre o final da manhã e 
o meio da tarde da passada 
sexta-feira.

Durante cerca de cinco 
horas, realizaram-se buscas 
em vários locais nos con-
celhos da Póvoa de Varzim, 
Santo Tirso e Vila do Conde, 
onde está sediada a Divisão 

DUAS PESSOAS MORREM APÓS 
INCÊNDIO NUMA CASA

tariam no interior na altura 
em que deflagrou o incên-
dio, mas conseguiram fugir 
às chamas.

A causa do fogo é des-
conhecida e as autoridades 
policiais estão agora a inves-
tigar. Os corpos foram trans-
portados para o Instituto de 
Medicina Legal.

Policial. No total foram de-
tidas 14 pessoas, 12 homens 
e 2 mulheres, tendo sido 
possível apurar que 10 são 
naturais do Bangladesh, 3 
da China e 1 português que 
estavam em lojas asiáticas 
situadas, em grande maioria, 
na marginal poveira, onde 
vendiam réplicas de equipa-
mentos dos principais clubes 

Pub

Três homens encapu-
zados assaltaram na ma-
drugada de segunda-feira 
um estabelecimento de 
restauração em São Pedro 
de Rates. O alvo foi a Piz-
zaria Da Villa, situada na 
rua Tomé de Sousa, tendo 
o ataque sucedido por vol-
ta das 4h30 e durado ape-
nas 58 segundos. Segundo 
se percebe nas imagens de 

video-vigilância, os três la-
rápios entraram através de 
uma porta lateral que conse-
guiram estroncar após uma 
primeira tentativa falhada 
pela entrada principal. Um 
dos homens rapidamen-
te dirigiu-se para junto da 
caixa (cuja gaveta foi levada 
com cerca de 170 euros em 
moedas), enquanto os ou-
tros dois se concentraram na 

PIZZARIA ATACADA DE MADRUGADA
máquina de venda de taba-
co, conseguindo transportar 
a mesma para o exterior e 
colocá-la numa carrinha. O 
assalto provocou diversos 
prejuízos materiais, além do 
furto dos objetos referidos 
e do dinheiro, mas entre os 
vizinhos ninguém se aperce-
beu de nada. A GNR tomou 
conta da ocorrência e está a 
investigar o caso.

nacionais e internacionais.
Esta intervenção, que le-

vou à apreensão de milha-
res de artigos, contou com a 
colaboração de diversos pe-
ritos e representantes legais 
das marcas lesadas. 

Recorde-se que já nos pas-
sados dias 20 e 23 tinham 
decorrido iniciativas poli-
ciais semelhantes nas feiras 

semanais vilacondense e 
tirsense, respetivamente. 

No caso concreto de Vila 
do Conde, 10 mulheres e 
7 homens foram detidos 
nessa operação de grande 
escala que inclusive mobi-
lizou a “Unidade Especial 
de Polícia”. Na altura foram 
apreendidos 1178 artigos 
diversos.
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ANTIGOS ALUNOS DO LICEU 
CONTAM ‘ESTÓRIAS’ COM 50 ANOS

Foi finalmente lançado 
o muito esperado livro ‘50 
anos…quase 50 estórias’. 

A edição foi da responsa-
bilidade da Comissão Or-
ganizadora das Comemo-
rações do Cinquentenário 
do Curso 1968/70 do Liceu 
Nacional da Póvoa de Var-
zim. 

A apresentação decor-
reu no Diana Bar e esteve a 
cargo  do professor Adriano 
Cerejeira.

A obra, além de reunir 
memórias fotográficas, asso-
cia testemunhos escritos de 
finalistas de 1970 do Liceu 
Nacional da Póvoa de Var-
zim e ilustrações de atuais 

A época balnear arranca 
ontem oficialmente, embo-
ra no Norte do País tal só 
esteja previsto para o próxi-
mo dia 10. O momento foi 
aproveitado por duas asso-
ciações ambientalistas para 
atribuírem qualificações às 
zonas balneares nacionais.

A Quercus anunciou 
que concede a “Qualida-
de Ouro” a 440 praias do 
país, um número máximo 
na história da distinção 
que premeia os locais com 
qualidade de água excelen-
te na últimas quatro épocas 
balneares, além de outro 
critérios químicos mais es-
pecífico. Uma   praia com 
“qualidade ouro” também 
não pode ter recebido no 
ano passado qualquer avi-
so a desaconselhar a prá-
tica balnear, proibição ou 
interdição temporária. Na 
lista estão, na Póvoa de Var-
zim, as praias de Codixeira, 
Estela-Barranha, Fragosa, 
Paimó, Quião, Zona Urbana 
Norte e as duas Sul.Em Vila 
do Conde, são distinguidas 

tetada qualquer contami-
nação microbiológica nas 
análises efetuadas” à água 
do mar, “ao longo das três 
últimas épocas balneares”. 
Em termos locais é a mes-
ma situação verificada no 
ano passado. Em relação ao 
país, há 58 praias com au-
sência de poluição – mais 
5 do que no ano passado - 
em 29 concelhos, a maioria 
no sul do país. Tendo em 
conta o critério aplicado, 
nas 643 zonas balneares 
do país só nove por cento 
é que atingem esse nível de 
qualidade consecutiva há 
três temporadas.

PRAIAS DE “QUALIDADE OURO”

REFLEXÃO INTERMUNICIPAL
As Redes Sociais dos Con-

celhos de Vila do Conde e da 
Póvoa de Varzim promove-
ram na passada terça-feira 
as 12.ªs Jornadas Sociais In-
termunicipais. O Auditório 
Municipal vilacondense foi 
palco de diversos debates so-
bre o tema “CO(m) VID(a): 
Que desafios? Que Oportu-
nidades?”. A iniciativa teve 
como destinatários os par-
ceiros das Redes Sociais, pro-
fissionais e técnicos das dife-
rentes áreas com intervenção 
direta ou indireta nesta pro-
blemática, representantes 
das organizações, famílias e 
população em geral.

alunos da Escola Secundá-
ria de Eça de Queirós, uma 
parceria intergeracional de 
antigos e atuais estudante 
que foi destacada no evento 
em que também participou 
Luís Diamantino, antigo do-
cente e atual vice-presidente 
da Câmara da Póvoa de Var-
zim.

as praias de Árvore, Labru-
ge, Vila Chã e as duas Fren-
tes Urbanas- Norte e Sul. 
Em Esposende, aparecem no 
catálogo as praias de Apúlia, 
Fão-Ofir, Ramalha, Rio de 
Moinhos e Suave Mar.

Também a associação 
Zero veio a terreiro anunciar 
a lista que costuma divulgar 
por esta altura. Nesse caso, 
nenhuma praia da Póvoa 
de Varzim, uma de Vila do 
Conde - a de Vila Chã - e 
duas de Esposende (Fão 
– Ofir e Suave Mar) estão 
na lista das que merecem a 
qualificação “Zero Poluição” 
porque nelas “não foi de-

A Póvoa de Varzim as-
sinalou o Dia do Pescador 
(31 de maio) com várias 
iniciativas nos últimos 
dias. Numa delas, a sala 
infantil e juvenil da Biblio-
teca Municipal Rocha Pei-

xoto acolheu os alunos da 
Escola dos Sininhos para 
ouvir “Lendas do mar”, de 
José Jorge Letria, na inicia-
tiva “No meu tempo, dou-
-te um conto”, pela profes-
sora Marta Oliveira Santos.

DIA DO PESCADOR

Uma leitora do jornal No-
tícias Onda Viva queixa-se 
de alegadas irregularidades 
nas obras realizadas pela vi-
zinha, em Azurara, em zona 
protegida junto ao rio. Natá-
lia Fernandes considera que 
o aumento de 4,5 metros 
à propriedade vizinha está 
a ser feito de forma ilegal, 
apesar da obra aparecer li-
cenciada. 

A queixosa alega que, no 
passado, foram construídos 
anexos “tipo casa” na zona 
frente ao rio, que nunca de-
veriam ter sido permitidos. 
Segundo contou, os anexos 
passaram por variadas fa-
ses de construção, com au-
mentos em altura e largura, 

QUEIXA EM AZURARA

com a colocação posterior 
de painéis solares elevados, 
que ultrapassam os limites 
do muro que separa as duas 
habitações.

Em causa está um conjun-
to de situações que a mo-
radora considera ilegais: a 
construção dos anexos em 
frente ao rio, a falta de pri-
vacidade com o aumento da 
habitação, o impacto am-
biental e a falta de resposta 
por parte da Câmara Muni-
cipal.

A ouvinte pediu auxílio à 
Rádio Onda Viva para di-
vulgar este caso e conseguir 
resolver a situação em con-
junto com a Câmara de Vila 
do Conde.
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REGIÃO

O Município de Espo-
sende decidiu colocar à 
venda um conjunto de 
imóveis devolutos locali-
zados no concelho. Está 
prevista a angariação de 
receita de 1 milhão e 140 
mil euros, que será aplica-
da em investimentos nas 
freguesias onde se situa 
esse património. 

Após o levantamento 
feito, a autarquia determi-
nou que os imóveis serão 
alienados em hasta públi-
ca no Fórum Municipal 
Rodrigues Sampaio, em 
Esposende, em data a de-
terminar. Na reunião de 
Câmara desta quinta-feira 
foi aprovada a abertura do 
respetivo procedimento, 
sendo que a proposta será 
submetida à aprovação da 
Assembleia Municipal.

A lista do património a 

alienar é a seguinte: cinco 
lotes de terreno em Forjães, 
com áreas que oscilam en-
tre 199 e 300 metros qua-
drados; um prédio urbano 
composto de casa torre 
com três pisos, águas fur-
tadas, e logradouro, (Casa 
do Cónego – edifício Péro-
la) em Apúlia; um prédio 
urbano, em ruína, sito na 
Rua da Senhora da Saúde, 
em Esposende; um prédio 
urbano, composto de casa 
torre, com dois pisos, sito 
na Rua da Nogueira, em 
Esposende; uma parcela de 
terreno para construção, 
sito na Avenida João Pau-
lo II, em Marinhas; e uma 
fração autónoma corres-
pondente a um pavilhão de 
um piso, destinado a arma-
zém e/ou atividade indus-
trial, sito na Rua do Faro, 
em Palmeira de Faro.

ESPOSENDE VAI ALIENAR 
PATRIMÓNIO E INVESTIR 
RECEITA ANGARIADA

Além da vitória nacional, 
Luís Montenegro também 
foi o mais votado pelos mi-
litantes do PSD nas secções 
da Póvoa de Varzim e de 
Vila do Conde. Entre os 188 
social-democratas poveiros 
que foram votara no passa-
do sábado, 129 optaram pelo 
vencedor das eleições diretas 
e apenas 59 preferiram Jor-
ge Moreira da Silva, tendo 
havido 4 votos em branco. 
Na concelhia vilacondense 
a vitória de Montenegro foi 
ainda mais expressiva: 149 

CONCELHIAS PSD 
ELEGERAM DELEGADOS

votos contra 52 do concor-
rente.

A votação serviu ainda 
para escolher os delegados 
ao 40º Congresso do PSD 
que vai decorrer em julho. 
A Póvoa de Varzim esta-
rá representada por Aires 
Pereira, Andrea Silva, João 
Magalhães e André Tavares 
Moreira. Vila do Conde terá 
cinco elementos: Luísa Maia, 
Santos Cruz, Maria Samei-
ro Mesquita (lista L), Pedro 
Soares e Miguel Pereira (lista 
A). 

A freguesia de Lijó pre-
para-se para comemorar o 
seu Dia da Freguesia, com 
um programa de atividades 
organizado pela autarquia 
local. 

As festividades vão de-
correr no feriado nacio-
nal do 10 de junho, a data 
histórica que dá o nome 
ao campo de jogos do Lijó 
Futebol Clube. Será preci-
samente este o local que irá 
receber todo o evento, ao 
longo do dia.

Recuperar a tradição é o 
mote para as festividades 
de 2022, cujo programa 
inclui atividades de âmbito 
desportivo, cultural e mu-
sical. O dia começa cedo, 
às 09h, com a abertura da 

feira, que vai contar com a 
presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Barce-
los, Mário Constantino. 

Depois irá decorrer a en-
trega de lembranças aos 
mentores da tradição, que 
vai ganhar novamente vida 
neste Dia de Freguesia – o 
jogo de Padres contra Pre-
sidentes, que está agendado 
para as 10h30. A manhã será 
dedicada então ao desporto, 
sendo que o convívio e a ani-
mação não vão faltar.

À tarde, as festividades 
arrancam às 14h30, com a 
atuação dos alunos da Es-
cola de Música de Lijó, se-
guindo-se a subida ao palco 
do Grupo “Amigos Leais” da 
Associação Cultural, Des-

LIJÓ RECUPERA A TRADIÇÃO 
portiva e Recreativa de 
Lijó. Depois, entregues as 
lembranças aos participan-
tes, entra em ação o Gru-
po Cultural e Etnográfico 
de Aldreu, às 17h30, para 
dar continuidade à anima-
ção musical. Já para o fim 
do dia vão decorrer duas 
iniciativas de cariz solidá-
rio: às 19h inicia a aula de 
zumba e meia hora depois 
começa a caminhada. 

O evento contará, igual-
mente, com lanche conví-
vio para todos os presen-
tes, oferecido pela Junta de 
Freguesia. Mas, também, 
com insufláveis para as 
crianças, paintball, rancho 
folclórico e a volta de pó-
nei. 

Pub
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Duas obras a serem pro-
jetadas, uma em curso e 
outra prestes a começar 
num um investimento glo-
bal de cerca de cinco mi-
lhões de euros. Foi tudo 
isto que o ministro do Am-
biente e da Ação Climática 
quis testemunhar em Vila 
do Conde, no passado dia 
20, numa visita de trabalho 
em que se fez acompanhar 
por membros de diversos 
organismos que tutela e 
que, por exemplo, gerem 
verbas da União Europeia 
e planeiam as intervenções 
na costa.

Duarte Cordeiro homo-
logou também um proto-
colo com a Câmara Mu-
nicipal para a colaboração 
técnica num trabalho de 
defesa e consolidação da 
duna entre Mindelo e a 
Ribeira de Silvares que vai 
permitir desviar o passa-
diço para uma zona mais 
recuada e protegida, disse 
Pimenta Machado, vice-
-presidente da Agência 

Portuguesa do Ambiente, 
sendo o investimento de 800 
mil euros. Neste espaço geo-
gráfico situa-se a marginal 
de Árvore e ficou a indicação 
que está iminente o começo 
dos trabalhos de recupera-
ção da parte destruída pelo 
mar, uma intervenção de 
proteção e reabilitação que 
neste caso representa um 
investimento de 1,8 milhões 
de euros.

Entretanto, as obras na 
Marginal Atlântica, a sul 
das Caxinas, que vão custar 
perto de 1 milhão de euros, 
é que já começaram e devem 
estar concluídas antes do 
prazo previsto, lá para o final 
deste ano, anseia Pimenta 
Machado. 

Também a precisar de tra-
balhos de recuperação na 
zona ribeirinha está o muro 
na Praça da República que 
confronta com o rio Ave e 
ministro foi ver o estado em 
que se encontra, tal como 
visitou os trabalhos que já 
arrancaram em frente à cha-

VILA DO CONDE

BOMBEIROS FESTEJAM 110 ANOS
A Associação Humanitá-

ria de Bombeiros Voluntá-
rios de Vila do Conde está a 
assinalar o 110º aniversário 
de atividade em prol da po-
pulação. 

Depois do simulacro do 
passado sábado nos Jardins 
Júlio Graça, que mobilizou 
vários meios e operacionais 
da corporação, o programa 
de atividades prosseguiu na 
última segunda-feira com 

duas ações ao final da tar-
de: no adro da Igreja Ma-
triz decorreu uma bênção 
de três novas viaturas (uma 
ambulância e dois veículos 
de combate a incêndios), se-
guida de uma missa festiva 
presidida pelo prior  Paulo 
César Dias que teve a pre-
sença do autarca Vítor Costa 
e de Renato Lapa, presidente 
da entidade aniversariante. 

A agenda reservou tam-

bém atividades diversas nas 
escolas do concelho durante 
o Dia Mundial da Criança 
que ontem se festejou, mas o 
ponto alto chega no próximo 
sábado. Nesse dia 4 de junho 
está prevista uma cerimónia 
protocolar no quartel, com 
uma sessão solene às 11h30, 
que será antecedida de um 
desfile motorizado (10h30) e 
de uma romagem ao cemité-
rio (10h).

MINISTRO DO AMBIENTE VISITOU OBRAS
mada ‘Quinta do engenheiro 
Carvalho’. São intervenções 
essenciais, considerou Duar-
te Cordeiro, que reforçou a 
importância do Ministério 
do Ambiente, as autarquias 
e todas as entidades compe-
tentes se manterem alinha-
das com vista a atingir-se as 
metas ambientais e a aumen-
tar a resiliência das zonas 
costeiras.

Recorde-se que estas obras 
na marginal deram muito 
que falar na pré-campanha 
eleitoral uma vez que o en-
tão candidato do PS, Vítor 
Costa, chamou os deputados 
socialistas para ver a degra-
dação do enrocamento, o 
que gerou críticas da então 
presidente da Câmara, Elisa 
Ferraz. Ora, agora é Vitor 
Costa que ocupa a presidên-
cia do municipio e o autarca 
puxou essa lembrança para a 
cerimónia oficial de receção 
ao ministro, considerando-a 
decisiva. O edil aproveitou 
a presença do governante 
para lhe fazer chegar diver-

VAI COMEÇAR O CONTROLE DAS COLÓNIAS DE GATOS
A Associação Animais 

de Rua e a Câmara Muni-
cipal de Vila do Conde as-
sinaram um Protocolo de 
Cooperação para o desen-
volvimento do Programa 
CED (Capturar, Esterilizar, 
Devolver). 

Trata-se de um método 
ético e eficaz no contro-
lo de colónias de felídeos, 
evitando os nascimentos 
de ninhadas indesejadas e 
permitindo dar uma maior 
qualidade de vida aos ani-
mais já existentes.

Para o êxito deste pro-
grama, as duas entidades 

solicitam a colaboração de 
todos, nomeadamente dos 
“cuidadores” das colónias de 
felídeos que deverão dar co-
nhecimento da localização 
das mesmas (através do site 
www.animaisderua.org ou 
pelo email claudia.neves@
animaisderua.org). 

Para além da localização 
das colónias, os cuidadores 
poderão deixar o contacto 
para que todo o processo 
seja agilizado de forma mais 
rápida e eficaz, dando-se 
inicio à esterilização das fê-
meas e à aplicação de chips 
em todos os animais.

O protocolo de coopera-
ção foi assinado pelo autarca 
vilacondense, Vítor Costa, e 
por Peter Jansen, presidente 
da Direção da Associação 
Animais de Rua, a única en-
tidade profissionalizada em 
programas CED, já com pro-
vas dadas em várias autar-
quias e com resultados pro-
missores, sendo os objetivos 
aumentar significativamente 
o número de felídeos inter-
vencionados e melhorar o 
controlo populacional nas 
colónias, visando melhorar 
as políticas de bem-estar 
animal.

sos anseios de Vila do Conde 
quanto às intervenções ne-
cessárias para defesa da cos-
ta e, retomando uma ideia 
também da campanha elei-
toral, sublinhou que, agora 
sim, Vila do Conde é consi-
derada pelo Governo.

Nesta cerimónia marca-
ram também presença a vi-
ce-presidente da Comissão 
de Coordenação do Desen-
volvimento da Região Norte, 

Célia Ramos, a Adminis-
tradora da POSEUR, Ma-
nuela Matos, o Presidente 
da Docapesca, Sérgio Faias, 
a Presidente da Assembleia 
Municipal, Ana Luísa Bei-
rão, o Eurodeputado Ma-
nuel Pizarro, deputados da 
Assembleia da República, 
Forças de Segurança, Presi-
dentes das Juntas e Uniões 
de Freguesias e dirigentes 
municipais.
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FESTAS DE SÃO JOÃO COM PROGRAMA 
AMBICIOSO QUE PROMETE MUITA FOLIA
Está a chegar o São João 

de Vila do Conde e a Câ-
mara Municipal divulgou 
o programa que se vai es-
tender de 3 a 24 de junho. 
Após 2 anos de interrup-
ção, o regresso é marcado 
com um programa especial 
que conjuga tradição e ani-
mação para todos. 

Destaque para os vários 
concertos com nomes co-
nhecidos da música por-
tuguesa como Carminho 
com a participação da vila-
condense Marisa Pinheiro 
(dia 3), José Cid (dia 4), 
António Zambujo (dia 9), 
David Carreira (dia 10), 
HMB (dia 18), Banda Sin-
fónica Portuguesa (dia 19) 
e Toy (noitada). 

Nestes dias, devido aos 
concertos na zona ribeiri-
nha, o trânsito estará inter-
rompido no troço entre a 
Rua Cais da Doca e a Pra-
ça da Republica, no perío-
do compreendido entre as 
20h30 e as 24h. Também a 
Avenida do Ave estará en-
cerrada ao trânsito entre o 
dia 14 e 27 de junho por 
motivo da instalação de di-
vertimentos para as festas 
populares do concelho.

O envolvimento ativo 
das freguesias fica patente 
na exposição dos Mastros 
de São João, de 11 a 24, 
na Praça da República e 
no Desfile de Mordomas e 
Etnográfico, no dia 11, na 
Praça Vasco da Gama. Re-
gressa também o Festival 
de Novos Talentos, de 20 a 

22, sendo ainda de realçar a 
promoção de visitas guiadas 
gratuitas sobre o tema “Co-
nhecer as tradições de São 
João de Vila do Conde”, nos 
dias 11 e 18. 

O ponto alto chegará na 
Grande Noite de São João, 
com as marchas luminosas 
dos Ranchos do Monte e da 
Praça, seguidas das atuações 
de ambos os ranchos e cul-
minando com uma grande 
sessão de fogo de artifício. O 
dia 24 de junho, Dia de São 
João, será marcado pela Eu-
caristia Solene (15h30), se-
guida da Procissão em honra 
do Padroeiro e à noite pela 
tradicional ida à praia e ses-
são de fogo preso.

JÁ ESTÁ DECIDIDO 
QUEM SERÁ 
HOMENAGEADO

Vila do Conde vai distin-
guir cinco personalidades 
com a atribuição de Me-
dalhas Municipais. As dis-
tinções vão ser entregues a 
D. Jorge Ortiga, Arcebispo 

Emérito de Braga, ao diri-
gente histórico associativo 
Eduardo Pinto, e aos atle-
tas olímpicos vilacondenses 
João Paulo Azevedo (tiro), 
Messias Baptista (canoagem) 
e Raquel Queirós (ciclismo).

A deliberação foi tomada 
na última reunião do execu-
tivo “em função da demons-
trada relevância dos seus 
percursos e do seu contribu-
to para a elevação do nome 
de Vila do Conde”. A cerimó-
nia de outorga das distinções 
está agendada para o próxi-
mo dia 24 de junho, feriado 
municipal, no Teatro Muni-
cipal de Vila do Conde. 

CANDIDATOS A 
NOVOS TALENTOS 

Já foram selecionados os 
concorrentes que vão às eli-
minatórias do Festival de 
Novos Talentos que a Câ-
mara Municipal de Vila do 
Conde vai levar a efeito por 
alturas das festas de S. João. 
Nas provas no auditório mu-
nicipal passaram oito juvenis 

e dez adultos que, nos dias 
20 e 21 de junho, têm as eli-
minatórias já no palco oficial 
das festividades e no dia 22 
decorre a grande final.

Selecionados em juvenis: 
Beatriz Brandão – 14 anos, 
Ylanna De Oliveira – 18 
anos, Igor Borer – 18 anos, 
Margarida Santos – 16 anos, 
Iolanda Santos – 14 anos, 
Clara Félix – 15 anos, Letícia 
Oliveira – 14 anos e Angélica 
Maricato – 17 anos. Adultos 
escolhidos: Andreia Azeve-
do – 25 anos, Laura Costa – 
19 anos, Marina João Rocha 
– 25 anos, Marina André Pe-
reira – 19 anos, Maria Félix 
Ferreira – 21 anos, Patrícia 
Leitão – 34 anos, Sara Maio 
– 23 anos, Ana Inês Silva – 
24 anos, Inês Camposinhos 
– 19 anos e Yara Napolitano 
– 19 anos. 

TAPETES DE FLORES 
EM PREPARAÇÃO

Em Vila do Conde já se 
prepara o regresso dos Ta-
petes de Flores que vão co-
lorir e aromatizar a Festa do 

Corpo de Deus. A tradição 
volta a florir no próximo 
dia 16 de junho graças a 
um labor comunitário que 
se vai estender pelas ruas 
do centro histórico e da 
zona ribeirinha num total 
de cerca de 3 quilómetros.

A Câmara  de Vila do 
Conde e a Paróquia de São 
João Baptista reiteram o 
apelo “à participação e co-
laboração dos vilaconden-
ses neste processo comple-
xo que vai desde a apanha 
dos verdes e das flores, pas-
sando pela conceção das 
formas e desfolhagem, ter-
minando na grande noite 
com as várias equipas nas 
ruas a dar vida a uma arte 
que tem vindo a ser passa-
da de geração em geração”.

Os vilacondenses há vá-
rios dias que se reúnem 
nos vários pontos de des-
folhagem espalhados pela 
cidade e todos estão convi-
dados a juntar-se no apoio 
a esse trabalho, podendo 
consultar os locais de co-
laboração na página da au-
tarquia na internet.

VILA DO CONDE

MERCADO DAS CAXINAS REABRIU 
O Mercado Municipal das 

Caxinas reabriu ao público 
após terminarem as obras de 
requalificação que contem-
plaram a reabilitação dos 
espaços interiores, fachadas, 
caixilhos envidraçados e co-
berturas. 

A autarquia reabriu o es-
paço em meados do mês 
passado e aproveitou para 
recordar que a intervenção 
efetuada “veio proporcionar 
melhores condições a todos 
os que ali trabalham e ali se 
deslocam para adquirir bens 

alimentares”. 
O espaço situado na Av. 

Infante D. Henrique, que 
temporariamente funcionou 
em contentores no exterior, 
volta a estar aberto de se-
gunda-feira a sábado das 7h 
às 19h.

Pub
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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€

Pub
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265 Anos na Saúde e Apoio Social

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.

IRS SOLIDÁRIO
Pequenos gestos que fazem uma grande diferença

500850208

Custa-
lhe

Zero!

Pub
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FUTEBOL

Depois de uma semana 
de campanha intensa por 
parte das duas candidaturas 
que se apresentaram, ainda 
com a tristeza da descida a 
pairar, os sócios do Varzim 
Sport Club reelegeram Ed-
gar Pinho como presidente 
da Direção. O ato eleitoral 
decorreu no passado sá-
bado e ditou a vitória do 
candidato da Lista A gra-
ças aos 516 votos somados, 
contra 320 votos de Pedro 
Costa e da lista B. Os 860 
alvinegros que foram às 
urnas optaram em maioria 
pela equipa que se apresen-
tou sob o lema ‘Varzinista, 
mais do que nunca!’, tendo 
havido 17 votos em branco 
e 7 nulos.

LISTA VENCEDORA

Os novos órgãos sociais 
varzinistas para o triénio 
2022-2025 serão consti-
tuídos pelos seguintes ele-
mentos:

Direção – Edgar Pinho, 
Luís Miguel Suarez, Den-
nis Moreira, João Cardoso 
do Monte, Miguel Ângelo 
Marques, Manuel Martins 
de Miranda, Daniel Beleza, 
Tiago Araújo e Carlos An-
dré Maio.

Assembleia Geral – Mou-
ra Gonçalves, Rodrigo Cas-
tro Moça, José Armandino 
Domingues, José Manuel 
Almeida e Joaquim Silva 
Ferreira.

Conselho Fiscal – Pedro 
Casanova, Joaquim Aze-
vedo de Oliveira e Pedro 
Coelho.

REAÇÃO DO LÍDER

O reeleito presidente Ed-
gar Pinho defendeu que o 
Varzim saiu vencedor do ato 
eleitoral que “decorreu com 
normalidade”, tendo prome-
tido ser “o presidente do to-
dos os varzinistas, ouvindo 
as propostas feitas pela lista 
concorrente”.  O dirigente 
lembrou que “o mandato an-
terior decorreu num clima 
de adversidade, mas defen-
deu que agora há condições 
de maior normalidade”. O 
líder da lista A  reiterou “o 
compromisso de trabalhar 
para colocar em prática o 
programa eleitoral”, nomea-
damente na luta pelo regres-
so à II Liga, na consolidação 
financeira e no reforço do 
património. Edgar Pinho 
pediu união a todos os var-
zinistas neste que será o seu 
último mandato, segundo 
revelou.

Em nome dos sócios, o 
vice-presidente da AG, Ro-
drigo Moça, felicitou os vo-
tantes pela participação, deu 
os parabéns aos vencedores e 
louvou a dignidade dos der-
rotados no sufrágio.

MÉDIO NOS SUB-21

Zé Carlos foi novamente 
convocado para a seleção 
nacional sub-21. O jovem 
médio varzinista faz parte 
da lista para os últimos três 
jogos de qualificação para o 
Campeonato da Europa de 
2023. Depois de já ter sido 
chamado em março passado, 
Zé Carlos terá novas oportu-

SÓCIOS CONFIARAM EM EDGAR PINHO PARA 
CONTINUAR AO LEME DA LANCHA VARZINISTA

nidades de somar a primeira 
internacionalização por Por-
tugal, sendo o único jogador 
da lista à procura desse feito, 
que poderá suceder nas par-
tidas frente a Bielorrússia (4 
de junho), Liechtenstein (dia 
7) ou Grécia (dia 11, em Bar-
celos).

O selecionador Rui Jor-
ge manteve a confiança no 
jogador que foi a grande re-
velação no plantel varzinista 
na temporada que findou há 
dias. Recorde-se que o cen-
trocampista de 20 anos ainda 
na época passava jogava na 
distrital pela equipa B e assu-
miu a titularidade na forma-
ção principal com a chegada 
do técnico Pedro Miguel. 

Zé Carlos foi questionado 
se sentia-se como um “outsi-
der”, um caso à parte, nas es-
colhas do selecionador, mas 
foi claro: “Estamos todos 
aqui ao mesmo nível e pa-
tamar. Se o ‘mister’ me cha-
mou, é porque viu em mim 
capacidade para tal. Quero 
jogar bem. No meu clube fiz 
o meu trabalho e aqui que-
ro fazer o mesmo.” O jovem 
confessou que tem como 
grande referência Iniesta, 
internacional espanhol, des-
crevendo-se como “um mé-
dio defensivo - 6 ou 8 - com 
grande entrega e disposto a 
ajudar a equipa em tudo.” 

LOBOS DA AREIA
 NA NAZARÉ

A equipa de futebol de 
praia do Varzim vai voltar à 
Eurowinners Challenge Cup 
que decorrerá na Nazaré en-

tre os dias 3 e 9 de Junho. 
Na competição vão estar as 
melhores equipas interna-
cionais de futebol de praia 
e os varzinistas ficaram in-
seridos no Grupo F com as 
formações do FC Genappe 
(bélgica), Toulon Beach 
Soccer (França) e Porto 
Mendo (Portugal). 

VARZIM SONHA 
COM MANUTENÇÃO

Sortes distintas para as 
equipas femininas do Var-
zim e do Rio Ave no arran-
que do playoff de acesso/
permanência no escalão 
principal. As varzinistas 
receberam e venceram o 
Estoril por 3x1 na primeira 
mão, tendo Gabi bisado e 
Sara Lemos marcado para 
as alvinegras. As rioavistas 
perderam na receção ao 
Ouriense por 2x1, tendo 
Erica Rodrigues apontado 
o únigo golo. A segunda 
mão desta eliminatória 
realiza-se no próximo fim 
de semana e as poveiras 
partem numa posição mais 
favorável do que as vilacon-
denses para passarem à se-
gunda ronda. 

O antigo jogador e trei-
nador do Varzim, José Al-
berto Torres, foi o grande 
vencedor do Concurso de 
Palpites da II Liga que o 
nosso jornal realizou pelo 
segundo ano consecutivo. 

Depois de Pedro Rocha 
(conhecido por Pedrinho), 
foi mais um convidado do 
meio futebolístico a sagrar-

 JOSÉ TORRES VENCE CONCURSO 
DE PALPITES DA II LIGA 21/22

-se vencedor. Chegar em 
primeiro no final foi, para 
Zé Torres, “uma questão de 
sorte”. 

“Aqui, o grau de dificulda-
de aumentava, já que para 
além de opinarmos sobre vi-
tórias, empates ou derrotas, 
tínhamos que acertar tam-
bém no número de golos. 
Contudo, fiquei muito feliz 

pelo convite, que me obrigou 
a estudar novamente as equi-
pas (Varzim e Rio Ave), os 
seus plantéis e treinadores, 
e claro também os adversá-
rios. No final, os clubes ti-
veram sortes distintas e com 
alguma mágoa só o Varzim 
não atingiu os objetivos tra-
çados, acabando por morrer 
na praia.”
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FUTEBOL

AMORIM BATE TOUGUES NA FINAL E 
CONQUISTA A TAÇA DOS CAMPEÕES
O Amorim conquistou a 

Taça dos Campeões da Fe-
deração de Futebol Popular 
do Norte. Os amorinenses 
derrotaram o Tougues nas 
grandes penalidades e leva-
ram para casa o troféu após 
uma final realizada na tar-
de do passado, no Estádio 
Municipal, que ficou mar-
cada pela polémica.

Registaram-se cenas de 
pancadaria entre elemen-
tos das duas equipas na 
sequência do segundo golo 
do Amorim, no período de 
descontos, que na altura 
estabeleceu o 2x2. Chegou 
a pensar-se que o encon-
tro não seria reatado, dada 
a confusão que se assistiu, 
mas acabou por ser dada 
indicação para a marcação 
dos penaltis que desempa-

taram um jogo que até teve 
bastante emoção e equilí-
brio.

A figura acabou por ser 
David Assunção, guarda-re-
des que defendeu dois re-
mates e ainda marcou o golo 
decisivo. No rescaldo da 
partida, que teve a presença 
de centenas de espetadores 
na bancada e que foi trans-
mitida em direto pela Rádio 
Onda Viva, o experiente ca-
pitão Nuno Ribeiro destacou 
que o grupo trabalhou muito 
e mereceu juntar este troféu 
ao título no campeonato po-
veiro. Também o treinador 
Gabriel Ribeiro realçou a 
grande atitude e a força do 
coletivo da equipa poveira 
que considerou ter sido a 
melhor durante a tempora-
da.

O Rates em infantis, o Na-
vais em femininos e o Bei-
riz em juvenis sagraram-se 
campeões do Inter-Fregue-
sias da Póvoa de Varzim e 
vão receber o troféu duran-
te a iniciativa “Os Dias no 
Parque” . Os três clubes jun-
tam-se ao Amorim (senio-
res) e ao Regufe (escolinhas) 
como campeões da tempo-
rada 2021/2022.

Seguem-se as finais da 
Taça (programa ao lado).

O Tougues foi o finalis-
ta vencido e Nandinho não 
escondeu a frustração dos 
jogadores vilacondenses por 

terem desperdiçado a opor-
tunidade de conquistar o 
troféu. O treinador Tonel 
também estava triste com 

um desfecho que não con-
siderou justo após uma 
grande prestação durante 
toda a prova. 

MAIS CAMPEÕES
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MODALIDADES

PÓVOA ANDEBOL COM DESPEDIDAS A DOIS SABORES
A uma jornada do final 

dos respetivos campeonatos, 
as formações seniores do Pó-
voa Andebol realizaram os 
últimos jogos em casa. 

Perante o Arsenal da De-
vesa, a equipa B confirmou 
o bom momento triunfan-
do por 31x29. Uma vitória 
dos pupilos de Gabriel Pin-
to Ferreira que os colocam 
no segundo lugar da fase de 
permanência, uma perfor-
mance a merecer rasgados 
elogios dos responsáveis do 
clube. Uma equipa de jovens, 
alguns ainda com idade juve-
nil,  que demonstraram po-
tencial para chegar à equipa 
principal, o que acabou por 
acontecer a uma dezena de 
atletas. No ano de estreia, a 
mudança maior aconteceu 
com a troca dos treinadores, 
com Pedro Santos a ser ren-
dido pelo homem do leme da 

subida à 2ª divisão.
Já a equipa que compete 

no campeonato maior do 
andebol português defrau-
dou as expetativas de uma 
despedida em beleza nos 
jogos em casa. Recebendo 
o lanterna vermelha Boa 
Hora, era obrigação dos po-
veiros vencer e realizar uma 
boa exibição. Ora, aconteceu 
o contrário, já que os pupilos 
de Jorge Carvalho demons-

Póvoa Andebol ficou mar-
cada pelo consenso e pelos 
votos de confiança dos cerca 
de 50 associados presentes. 

Os vários pontos da or-
dem de trabalhos merece-
ram a unanimidade, com o 
presidente José Oliveira Pe-
reira a anunciar alguns pro-
jetos para o clube e algumas 
iniciativas a realizar proxi-
mamente. 

A remodelação da atual 
Sede, com obras no sentido 
de a transformar num pon-
to de encontro dos sócios 
e amigos do clube, está já a 
ser analisada por quem de 
direito, para se iniciar breve-
mente. 

A candidatura aos fundos 
comunitários para a cons-
trução da futura Academia 
e Pavilhão do clube também 
está a ser ultimada, sendo 
certo que o clube terá que 

arranjar financiamento dos 
15% não comparticipados. 
Numa obra que afinal terá 
de ser realizada num espaço 
junto ao Parque da Cidade, 
o presidente afirmou que 
“houvesse já o financiamen-
to dos 85% e nós também 
já teríamos parceiros para 
avançar com a obra.”

Para além do voto de lou-
vor para as duas equipas se-
niores, José Oliveira Pereira 
também anunciou que Rui 
Veloso será o convidado 
para os Concertos de S.Mar-
tinho.  

Ao vencer o Ferreira do 
Zêzere por 4x1, a equipa do 
Caxinas garantiu na passa-
da semana o regresso à elite 
do futsal nacional. O Pavi-
lhão dos Desportos de Vila 
do Conde registou uma 
excelente moldura huma-
na que teve o privilégio de 
assistir a um emotivo jogo. 
Acabaram por vencer os 
comandados do professor 
Nuno Silva por uma mar-
gem que não transparece 
as dificuldades. Rafael Lira 
e Ruben Teixeira foram go-
leadores da noite, mas Lú-
cio Jr. bisou e foi decisivo 
numa altura em que os visi-
tantes reduziram para 2x1.

No final, a emoção esteve 
patente nos rostos de todos 
os que têm elevado o futsal 
do Caxinas ao mais alto ní-

vel. A presidente Sílvia Alves 
não conseguiu disfarçar as 
lágrimas: “Estou muito feliz 
por conseguirmos chegar a 
bom porto. Eles merecem 
porque trabalharam muito 
para que isto acontecesse.” 
Preparando o fim na carrei-
ra, o capitão Carlos Espe-
rança, conhecido por Preto, 
lembrou: “Foi um ano muito 
difícil e que todos trabalha-
ram muito para subirmos 
de divisão. Chegou a minha 
hora de dizer adeus, e acho 
que mereço sair pela porta 
grande. Este clube tem uma 
formação de grande valor, 
com jovens nas seleções e 
que irá vingar na 1ª divisão.” 
Para o técnico Nuno Silva 
“esta é uma conquista de 
muita gente. Dos dirigentes 
que nunca deixaram faltar 

nada, aos atletas e às suas 
famílias. Esta é uma vitória 
também de todos os treina-
dores da formação, que ao 
longo dos anos potenciam 
muitos destes jovens que 
chegam à equipa principal 
com outro nível de compe-

CAXINAS DE REGRESSO À 1ª DIVISÃO DE FUTSAL

traram uma tremenda apatia 
e quando quiseram reagir já 
foi tarde demais. Resta uma 
derradeira oportunidade de 
redenção, no difícil reduto 
do Sporting, um dos grandes 
que falhou por pouco o títu-
lo nacional. 

ASSOCIADOS COM 
MOTIVOS PARA SORRIR

A Assembleia Geral do 

tência. Por fim, é também a 
vitória das famílias, já que 
este é um clube familiar 
onde todos dão o seu contri-
buto.”

O Caxinas, que esta épo-
ca pode ainda ser campeão 
nacional no escalão sub-19, 

perdeu no passado sába-
do no terreno do Maríti-
mo e adiou a conquista do 
título do segundo escalão, 
que pode ser confirmado 
no próximo sábado na 
receção ao Belenenses na 
penúltima jornada. 

Para o professor José Luís 
Gonçalves este é um re-
gresso a uma coordenação 
que deixou por convicção: 
“Quando deixei o cargo há 
alguns anos foi por razões 
que expliquei a todos os 
presentes na habitual fes-
ta de fim de época. Fiquei 

DESPORTIVO DA PÓVOA APRESENTOU  O NOVO 
COORDENADOR PARA A SECÇÃO DE VOLEIBOL

surpreendido pelo convite, 
até porque ainda esta época 
comecei a treinar, embo-
ra por pouco tempo, tendo 
saído por motivos pessoais. 
Encaro este assumir da coor-
denação como mais um de-
safio na minha carreira, ali-
ciante e com muito trabalho 

pela frente. Mesmo que tudo 
pareça estar bem, há sempre 
algo mais a melhorar, e esse é 
o espírito que todos teremos 
que abraçar.”

Para o presidente Sérgio 
Duarte este convite é o refle-
xo da política desportiva do 
clube: “O CDP é um clube de 

poveiros e para os poveiros, 
o professor é um homem da 
casa, que por razões pessoais 
esteve algum tempo afastado, 
mas com o perfil certo para 
coordenar a nossa secção de 
voleibol, estando certo de 
que o conseguirá com a ajuda 
de todos.”
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CEREJA NO BOLO BASQUETEBOLISTA DO CDP

HÓQUEI FECHA CONTAS E PROMETE VOLTAR MAIS FORTE
As equipas seniores de 

hóquei em patins do CDP 
encerraram as respetivas 
temporadas com um saldo 
positivo. 

A equipa principal, lide-
rada por Ruben Fangueiro, 
começou mal, mas acabou 
bem o segundo escalão, 
culminando com a maior 
goleada do campeonato. 
Na Maia, a equipa venceu 
por 14x5, com o avançado 
Diogo Fernandes a con-
seguir chegar ao título de 
melhor marcador da zona 
norte. O inspirado avança-
do poveiro marcou 8 golos, 
contabilizando 57 no total, 
ficando a 3 do melhor mar-
cador das duas zonas. 

Na despedida de uma 
época que não começou 

como o desejado, o técnico 
Ruben Fangueiro não teve 
dúvidas: “Mantendo e me-
xendo cirurgicamente numa 
ou outra situação, teremos 
um plantel capaz de fazer 
coisas muito interessantes. 
Desde o primeiro instante 
que tinha confiança na com-
petência destes atletas, que 

foram inexcedíveis na en-
trega ao trabalho, tanto nos 
treinos como nos jogos. Por 
uma ou outra razão, tarda-
mos em encontrar o nosso 
rumo, mas provamos nesta 
reta final que até poderíamos 
lutar pelos lugares de subi-
da. Temos um projeto que 
não se esvazia numa época, 

A equipa sub-23 de bas-
quetebol do Clube Despor-
tivo da Póvoa fechou com 
chave de ouro uma época 
em que conseguiu o pleno. 
Depois da subida à CNB1 
chegou o título de campeão 
nacional da 2ª divisão. Uma 
final jogada a 250 quilóme-
tros de casa, mas que não 
impediu cerca de cinco de-
zenas de adeptos de marca-
rem presença, entoando a 
mítica “Póvoa Terra Queri-
da” ao longo dos 4 períodos 
e não só. Do outro lado da 
barricada estava o Farense, 
que também contou com 
os fiéis adeptos. O jogo foi 
pautado pela superiorida-
de da equipa liderada pelo 
professor José Ricardo, que 
esteve sempre na frente do 
marcador, mas teve de se 
impor no período final a 
uma reação dos algarvios. 
A vitória foi justa e a festa 
dos jovens poveiros muito 
merecida. Como sempre, 
o técnico proferiu sábias 
palavras no final: “Jogá-
mos contra um adversário 
com 3 americanos e um 
internacional português, 
mas demonstramos que a 
nossa aposta e projeto de 
‘de poveiros para poveiros’ 
é o caminho a seguir. Os 
nossos jovens jogaram sem 
medo contra um adversá-
rio com mais altura e peso, 
mas nunca se intimidaram. 
Os responsáveis do Farense 
estavam encantados com a 

nossa equipa. Nós sabemos 
o que somos e o que quere-
mos. Nada nem ninguém 
nos fará mudar”.

 ADEPTOS DÃO 
EXEMPLO DE FAIR-PLAY

Cerca de 100 adeptos, 
tanto da Póvoa como de 
Faro, viajaram até o Sabugal 
e mostraram ser exemplos 
do que o desporto deve ser. 
Competição dentro de cam-
po, apoio às equipas e res-
peito por todos os agentes 
do jogo. A festa começou à 
porta do Pavilhão e o incen-
tivo aos atletas foi bonito de 
se presenciar. Cada um a pu-
xar pelos seus, sem provoca-
ções nem comportamentos 
inadequados, infelizmente 
tantas e demasiadas vezes a 
acontecerem noutras oca-

siões. O basquetebol foi ao 
interior com duas equipas 
do litoral que engrandece-
ram a modalidade e recom-
pensaram o esforço da orga-
nização do SC Sabugal, um 
filiado da AB Guarda que 
organizou o evento.

JÚNIOR FOI MVP

Mandam as estatísticas 
que o MVP do jogo seja es-
colhido pela performance  
global e foi assim que o poste 
João Embaló, mais conheci-
do por Júnior, foi eleito para 
receber o troféu. Um pré-
mio individual que o jovem 
agradeceu, repartindo os 
créditos pelos companhei-
ros: “Estou muito feliz pelo 
prémio que dedico também 
aos companheiros que me 
ajudaram a alcançá-lo. Es-

tou no clube e na cidade há 
2 anos e cada vez mais me 
sinto um poveiro”. 

O capitão Diogo Gomes 
foi o porta-voz da equipa 
e salientou a importância 
desta conquista: “Depois 
das épocas fantásticas onde 
conseguimos vários títulos, 
este não deixa de ser bastan-
te importante para o futuro 

da nossa formação. Fomos 
recompensados pelo esfor-
ço e dedicação. Tudo valeu 
a pena. Ganhamos dentro 
de campo e também nas 
bancadas. É um privilégio 
sentir o que estes adeptos 
fazem por nós. Seja na Pó-
voa ou fora, nunca nos dei-
xam sós e esta é também 
uma vitória deles.”

BASKET DA ROCHA 
É CAMPEÃO

A equipa juvenil mas-
culina de basquetebol da 
Secundária Rocha Peixoto 
sagrou-se campeã nacional 
escolar. O feito foi alcan-
çado em Viana do Caste-
lo, no passado dia 22, sob 
o comando do professor 
António Castro, tendo o 
grupo entretanto aprovei-
tado para entregar simboli-
camente o troféu ao diretor 
Albertino Cadilhe, que fe-
licitou a comitiva pela con-
quista. 

mas sim num ciclo em que 
queremos criar raízes para 
estarmos entre os melhores. 
A nossa aposta nos sub-23 
deu-nos razão e hoje já são 
um punhado que têm traba-
lhado com a equipa princi-
pal.”

 SUB-23 CAEM 
NO PLAY-OFF

Depois de derrotada fora 
por 5x2, a equipa sub-23 
recebeu o Riba d’Ave e a 
partida começou da melhor 
forma para os comandados 
de Bruno Fernandes, que 
em poucos minutos conse-
guiram uma vantagem de 
dois golos. Contudo, a qua-
lidade da equipa ribadense, 
que teve dois elementos que 

habitualmente jogam na 
equipa que luta pela subida 
à 1ª divisão, fez com que 
a reviravolta acontecesse. 
Num desafio de ‘mata-ma-
ta’, a vontade dos poveiros 
foi ultrapassando as difi-
culdades e no final do tem-
po regulamentar verifica-
va-se uma igualdade. Já no 
prolongamento, a equipa 
poveira conseguiu passar 
para a frente, com o resul-
tado de 5x4, ficando com a 
ilusão de um terceiro jogo 
à vista, mas num minuto 
tudo se esfumou, com os 
forasteiros a carimbarem o 
triunfo, chegando ao 6x5. 
A frustação e as lágrimas 
foram recompensadas pelo 
enorme aplauso dos adep-
tos.
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Joel Rodrigues fez his-
tória no passado fi m de 
semana ao vencer a prova 
do Mundial Júnior de Bo-
dyboard que decorreu em 
Antofagasta, no Chile.

 Na fi nal, após passar de 
forma brilhante as várias 
eliminatórias, o atleta do 
Naval Povoense derrotou 
o brasileiro Guilherme 
Montenegro. Graças a este 
resultado, o jovem vai che-
gar à ultima prova do ano, 
o Fronton Pro, na ilha es-
panhola de Gran Canária, 
na melhor posição possível 
para atacar o título Mun-
dial da categoria. Antes, 
porém, o promissor atleta 
vai competir na etapa de 
Sintra, já em Portugal. 

Recorde-se que Joel Ro-
drigues é o atual vice-cam-
peão no escalão e quer 
agora chegar ao topo inter-
nacional. 

NAVALISTA VENCE NO CHILE E MIRA TÍTULO MUNDIAL
escolas locais conseguiram 
também resultados de des-
taque, mas sem acesso ao 
pódio. Muito perto dele 
fi cou Vicente Campos, 
de apenas 10 anos, ao ser 
quarto classifi cado na cate-
goria de bodyboard, em re-
presentação da Escola Ro-
cha Peixoto, que teve ainda 
mais três alunos a chega-
ram até às meias-fi nais.

Estes resultados motiva-
ram já a satisfação do Na-
val Povoense por refl etirem 
o trabalho do clube e tam-
bém da parceria existente 
com vários estabelecimen-
tos de ensino da região. 

CKA MUITO BEM SUCEDIDO EM JORNADA DUPLA
A Póvoa de Varzim foi 

palco de duas grandes 
competições de artes mar-
ciais no penúltimo fi m de 
semana de maio. Ambas 
decorreram no Pavilhão 
Municipal e foram organi-
zadas pelo CKA Póvoa de 
Varzim, sob liderança do 
mestre Vítor Poças.

No sábado, no Campeo-
nato da Liga Portuguesa de 
Karate Shotokan, a comiti-
va do clube anfi trião cole-
cionou uma dúzia de pó-

dios, sendo de realçar os seis 
primeiros lugares obtidos: 
equipa sénior (Mário Silva, 
Guilherme Lopes e João Ri-
beiro), o júnior Mário Silva, 
a sénior Rita Ribeiro, o ini-
ciado João Vinhal, a inicia-
da Mariana Rosa (todos em 
kumite) e a equipa júnior ( 
Vasco Santos, Ricardo Lopes 
e Gonçalo Ribas) em kata.

No domingo, na Taça Na-
cional do Centro Português 
de Karate, o CKA Póvoa de 
Varzim esteve em destaque 

Naval de Leça, conseguiu 
vencer a prova e tornar-se 
campeão nacional, título 
que pertencia ao atleta do 
Clube Naval Povoense, que 
teve de contentar-se em ser 
o segundo classifi cado, en-
quanto Carlos Miranda, do 
clube anfi trião, fechou o pó-
dio.

CEGO DO MAIO / CNP 
COM CAMPEÃ 
NACIONAL ESCOLAR

Uma velejadora do Naval 
Povoense sagrou-se no fi m 
de semana campeã nacional 
de Juvenis do Desporto Es-
colar. Anastacia Kovalchuk 
venceu as três regatas na 
classe Laser Pico na prova 
realizada em Viana do Cas-
telo. A jovem trouxe para 
casa o troféu em represen-
tação da Escola Básica Cego 
do Maio. Outros alunos de 

ao totalizar 25 pódios em 
diversos escalões. Destaque 
para os campeões em kata: a 
juvenil Matilde Leite, o ini-
ciado Pedro Dias e o júnior 
Ricardo Lopes. Em kumite 
obtiveram o primeiro lugar 
mais seis poveiros: Lucas 
Oliveira iniciado -30kg, Pe-
dro Dias iniciado -37 kg, 
Joana Silva cadete -47 kg, 
João Ribeiro sénior -67 kg, 
Martim Almeida iniciado 
+54 kg e Manuel João Silva 
em cognitivas.

VICE-CAMPEÃO DE IOM

Paulo Gomes sagrou-se 
vice-campeão nacional de 
IOM (barcos telecomanda-
dos de um metro). A com-
petição decorreu na Moita e, 
apesar dos ventos instáveis, 
foi possível realizar 22 rega-
tas. José Cardoso, do Clube 
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A Associação Cultural e 
Desportiva da Mariadeira 
voltou a conquistar o Pla-
no de Desenvolvimento 
de Ténis de Mesa. A época 
2021/22 foi dominada pela 
coletividade com vitórias 
no Campeonato de Pares, 
no Campeonato Indivi-
dual, no Torneio de Carna-
val, no Inter-Associações, 
no Encontro Concelhio, no 
Torneio 25 de Abril e no 
Torneio Top 12. Só esca-
pou a Taça da Póvoa.

Com estes resultados, a 
Mariadeira obteve um to-
tal global de 13.945 pontos, 
mais do dobro da pontua-
ção obtida pelo GR Regufe 
e mais do triplo da pon-

MARIADEIRA SOMA TÍTULOS NO TÉNIS DE MESA

ATLÉTICO VAI LUTAR PELA II DIVISÃO
O Atlético da Póvoa esta-

rá duplamente presente na 
segunda divisão do cam-
peonato nacional de clubes 
de atletismo em pista ao ar 
livre. A coletividade poveira 
conseguiu qualificar as equi-
pas masculina e feminina 
para a competição marcada 
para 30 e 31 de Julho em 
Leiria. Este é o quarto ano 
consecutivo de apuramen-
to das duas formações e foi 
conseguido com o 10º lugar 
dos rapazes e o 12º posto 
das raparigas entre mais de 
três dezenas de associações. 
Do lado masculino ficou o 
desalento de não chegar ao 
escalão principal, que era o 
grande objetivo.

O Desportivo da Póvoa e 
o Navais também participa-
ram duplamente nas provas 
de apuramento realizadas 
em Guimarães, mas nenhu-
ma logrou a qualificação. O 
CDP colocou a formação 
masculina no 32º lugar e a 
feminina no 29º posto. O 
CDCN teve a equipa mascu-
lina como 38ª classificada e 
a feminina obteve a 28ª po-
sição.

TÍTULOS REGIONAIS 
PARA O ATLÉTICO 
E O CDPÓVOA

O Regional de Iniciados 
proporcionou mais pódios 
para os clubes locais. 

Em maior evidência esteve 
Rafael Soares, do Desporti-
vo da Póvoa, que acumulou 

três medalhas, duas delas de 
primeiro lugar. O jovem sa-
grou-se bi-campeão ao ven-
cer as provas de Lançamento 
do Martelo com 30.13m e de 
Lançamento do Disco com 
29.21m, tendo ainda fecha-
do o pódio no Lançamento 
do Dardo com 25.68m. 

tuação do GDCR Senhora 
do Ó, os dois clubes que 
completaram o pódio cole-
tivo. Seguiram-se, por esta 
ordem, o Leões da Lapa FC, 
ADRA Belém, CCD Terro-
so, GCR Agudourense, Es-
cola Flávio Gonçalves e GRE 
Bonfim.

Este foi o 11º título con-
secutivo conquistado pela 
ACD Mariadeira, que mais 
uma vez confirmou a he-
gemonia da última década 
e reafirmou a tradição da 
equipa aurirrubra na moda-
lidade. Um sucesso alicer-
çado em todos os escalões 
etários e que deixou muito 
satisfeito o presidente Rui 
Baptista. 

RUI COSTA FOI 
44º NO GIRO

Rui Costa acabou no 
primeiro terço da classi-
ficação da Volta a Itália 
em bicicleta. O poveiro 
terminou o Giro no lu-
gar 44 da geral, a mais de 
duas horas e 38 minutos 
do camisola rosa, o aus-
traliano Jay Hindley. O 
ciclista da UAE Emirates 
esteve até meio da últi-
ma semana na missão 
de apoio ao líder João 
Almeida, mas o portu-
guês foi forçado a desistir 
quando lutava pelo pó-
dio devido a ter testado 
positivo à Covid-19. 

Depois do desgaste 
destas três semanas de 
competição, Rui Costa 
vai agora descansar al-
guns dias antes de avan-
çar para novos desafios 
na temporada. O regres-
so a casa foi feito na com-
panhia do outro poveiro 
da equipa, o massagista 
Bruno Lima, que tam-
bém esteve de serviço na 
corrida italiana.

No Atlético, o grande des-
taque vai para Lara Figuei-
redo, que se tornou campeã 
regional no salto em com-
primento com a marca de 
4,84m, dando continuidade 
ao bom trabalho nas disci-
plinas dos saltos horizontais 
e verticais. 

Os verdinhos também bri-
lharam no Torneio de Esta-
fetas em Lousada graças ao 
desempenho dos infantis 
masculinos que se sagraram 
campeões regionais na prova 
de 4x60 metros. O feito foi 
protagonizado pelo quar-
teto formado por Luís Ro-
drigues, João Torres, Diniz 
Novo e Mateus Alves.

AGUÇADOURENSE 
CONQUISTA PPA

Caiu o pano sobre a 41ª 
edição do Plano de Promo-
ção do Atletismo. O Grupo 
Cultural Recreativo Aguça-
dourense conquistou pela 
segunda vez a competição 
após ser mais forte na glo-
balidade das 12 provas rea-

lizadas, embora a última 
até tenha sido vencida pelo 
Centro Desportivo e Cul-
tural de Navais na pista de 
Terroso.

Contas feitas, o Aguçadou-
rense somou mais pontos e 
levou a melhor nas catego-
rias de estrada e corta-mato, 
ao passo que o Navais teve de 
contentar-se com o triunfo 
na pista, numa competição 
que foi discutida mesmo até 
ao fim. O Clube Desportivo 
da Póvoa foi terceiro classifi-
cado da geral global, seguido 
pelo Clube de Atletismo da 
Póvoa de Varzim, Atlético 
da Póvoa, Belém, Terroso, 
Argivai, MAPADI, Tricanas 
Poveiras e Bonfim.
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Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estação de Serviço REPSOL
R: Comendador Rodrigo Leite
4740-473 GANDRA - Esposende
Tel: 253 964 184

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Nosso Quiosque 
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim

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

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

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ÁRVORE ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

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

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

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

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

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

Livraria Triângulo

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

Quiosque Ala-Arriba

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

Café Guarda Sol

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

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

O Nosso Quiosque 
Bairro Nova Sintra, Rua n.º1
4490-552 Póvoa de Varzim

O Nosso Quiosque 

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

Varzim Quiosque

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

Kiosque da Praia

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

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

AVER-O-MAR

Quiosque “Baú da Manu”

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

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

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

Papelaria Nova Póvoa

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

Livraria Minerva

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

Metro Café

Quiosque Armando

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

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

Papelaria Eça de Queirós

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

Quiosque Palavras e Números

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

Tabacaria Expresso

Bónus Radical

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

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

Kip4U

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

Quiosque 5 de outubro

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

Livraria Moderna

Papelaria Locus

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

TERROSO

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

ESTELA

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURAAGUÇADOURAAGUÇADOURA

BALAZAR 

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

ESPOSENDE

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

Petroja

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

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

Café Anjo

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

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

VILA DO CONDE

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

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

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

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

MINDELO

Papelaria Sónia

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

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

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

ÁRVOREÁRVOREÁRVORE

Bazar Triângulo

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

ARGIVAI

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

ARGIVAI

Estação de Serviço REPSOL
R: Comendador Rodrigo Leite
4740-473 GANDRA - Esposende
Tel: 253 964 184

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

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

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

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

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

PRIOR VILACONDENSE E DIRETOR DO VARAZIM EM FOCO

REGIÃORÁDIO

O prior de Vila do Conde 
foi o convidado da última 
edição do Grande Entrevis-
ta, programa que é emitido 
este sábado às 13h e 19h e 
no domingo ao meio dia. 
Paulo César Dias veio con-
tar as novidades da paró-
quia de São João Baptista, 
a instituição mais antiga de 
todo o concelho, nomeada-
mente a forma como estão 
a ser preparadas as procis-
sões do Corpo de Deus, 
este ano com tapetes de 
flores, e a do padroeiro S. 
João. O sacerdote também 
abordou, pela primeira vez, 

o diferendo com o anterior 
executivo municipal sobre a 
requalificação e ampliação 
do Centro Paroquial Padre 
Porfírio Alves. 

Anteriormente, tinha sido 
o presidente da Associação 
Varazim Teatro o convidado. 
Eduardo Faria revelou as úl-
timas novidades da entidade 
que dirige, que é a respon-
sável por uma programa-
ção mensal de teatro e gere 
a Companhia Certa, entre 
uma vasta atividade cultural. 
Ambas as entrevistas estão 
disponíveis na secção pod-
cast no site da rádio.

CANDIDATOS AO VARZIM PASSARAM PELA ONDA DESPORTIVA
Os candidatos ao ato 

eleitoral no Varzim Sport 
Club passaram pelos estú-
dios da Onda Viva nos dias 
anteriores ao sufrágio. 

O reeleito Edgar Pinho e 
o concorrente Pedro Cos-
ta foram protagonistas do 
programa Onda Desporti-

va, no qual foram entrevista-
dos por André Veloso sobre 
os respetivos programas. 

As emissões deste espaço 
que vai para o ar nas noites 
de sexta-feira  vão agora pa-
rar durante algumas sema-
nas e regressam no início da 
próxima época desportiva. 

ESCOLA 
EB1 DOS
SININHOS 
TROUXE 
TURMAS 
DO 3º ANO 
À RÁDIO 
ONDA VIVA

A Rádio Onda Viva aco-
lheu na passada semana a 
visita especial das turmas 
de terceiro ano da Escola 
dos Sininhos. Os alunos e 
professores vieram até às 
nossas instalações de ma-
nhã e à tarde, dando a co-
nhecer o diverso trabalho 
que estão a desenvolver no 
âmbito do projeto ‘Escola 
Azul’. Além de ficarem a 
conhecer o funcionamen-
to da estação radiofóni-
ca, alguns jovens tiveram 
mesmo oportunidade de 
entrar em direto no pro-
grama ‘À tarde’, com Rita 
Alves, tendo deixado aos 
ouvintes várias mensagens 

relacionadas com a impor-
tância de proteger o oceano, 
de promover a reciclagem e 
de apostar na reutilização de 
materiais.
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intempestivas ou prejudiciais 
as políticas alternativas que a 
oposição propõe. Tudo isto 
está dentro do normal jogo 
democrático e é salutar.

Há alguns políticos que 
são mais talhados para estes 
exercícios. No plano nacio-
nal português, rapidamente 
nos vem o exemplo de José 
Sócrates na Assembleia da 
República, qual animal fe-
roz, muitas vezes acolitado 
pelo atual Presidente da AR, 
sempre afoito na nobre arte 
de “malhar na direita”. Ou-
tros, por vocação ou escolha, 
preferem deixar estas tarefas, 
entendidas como menores 
ou desprestigiantes, para su-
bordinados. Talvez a manei-
ra mais cobarde de o fazer 
seja através de artigos, ou 
editoriais não assinados em 
jornais.

OPINIÃO

DA OPOSIÇÃO À OPOSIÇÃO

SAI UMA MAIORIA À MODA DO COSTA!

Do ponto de vistas das 
oposições, este combate que 
lhes é feito, embora muitas 
vezes com grande despro-
porção de meios (em Portu-
gal estas assimetrias tendem 
a ser gritantes, particular-
mente no plano autárquico) 
acaba por ser o reconheci-
mento da sua existência e 
um certificado de incomo-
didade.

Só se combate aquilo que 
de alguma forma, ainda que 
bastante remota, ameaça. 
Em sentido contrário, os elo-
gios do poder à oposição são 
muitas vezes- como, diga-se, 
também o são os da oposição 
ao poder, ainda que por mo-
tivos diferentes- presentes 
envenenados. Ou porque vi-
sam enfraquecer o elogiado 
perante aqueles que lhe são 
politicamente próximos; ou 

agora muito magoados, até 
ofendidos que nem umas 
Marias Madalenas porque 
as suas propostas caíram 
em saco roto. Esquecem-se 
que apenas chegamos aqui 
e apenas estão assim por-
que permitiram que o Cos-
ta governasse sem qualquer 
legitimidade no primeiro 
mandato e depois com a 
sua total cumplicidade en-
quanto durou o segundo.

Os novos amigos do Costa 
são claramente os radicais 
do Livre e os demagogos dos 
Animais, amizades colori-
das que lá conseguiram com 
meia dúzia de votos obtidos 
na capital ainda permanecer 
no Parlamento. Vamos con-
tinuar a levar, pelo menos 
por mais quatro anos, com 
medidas para agradar (só 

desta feita conseguiram mais 
de 100 milhões de euros dos 
nossos impostos) que não 
vão fazer lembrar nem ao 
mais ecologista do Green 
Peace nem ao membro mais 
radical do Bloco (entenda-
-se porque esse já se mudou 
para o Livre, claro está).

Já nem falo dos deputa-
dos do PSD da Madeira que 
se abstiveram, afinal são o 
espelho de um partido mo-
ribundo, sem rumo e, na 
minha humilde opinião, 
sem destino. Já o Chega 
está lá a tentar fazer o lu-
gar da oposição mas com 
ordens para ser ignorado.

Isto tudo enquanto a 
Guerra faz aumentar os pre-
ços de tudo, valha ao Costa 
a maldita guerra, enquanto 
durar ele não vai ter culpa 

porque, ainda pior, são uma 
espécie de elogio à pusilani-
midade. 

Uma das técnicas que ve-
mos frequentemente ser uti-
lizada, é o elogio da oposição 
interna à oposição. Qualquer 
coisa como: “vejam como 
eram (e seriam) bons e vir-
tuosos estes senhores que 
um dia nos fizeram oposi-
ção, aqueles que agora nos 
a fazem fazem-no através de 
uma política de terra quei-
mada, dizem mal de tudo e 
de todos, não fazem qual-
quer proposta construtiva”. 
Claro que se esses outros 
senhores fossem, ou algu-
ma vez tivessem sido, mini-
mamente ameaçadores no 
plano político, facilmente o 
discurso se inverteria. É da 
natureza das coisas e é um 
clássico.

de nada. Pensando bem, 
até nisto o Costa teve sorte, 
livrou-se dos comunistas 
mesmo antes destes mos-
trarem as suas verdadeiras 
cores e colocarem-se do 
lado da Rússia (Já agora, al-
guém avise os homens que a 
União Soviética já acabou!)

Depois disto tudo, deixo-
-vos o alerta, preparem-se 
que o vosso maior sócio vai 
continuar a ser o Estado, 
preparem-se porque a quota 
deste sócio obrigatório vai 
aumentar e ou muito me en-
gano ou a caça à multa vai ser 
a matar a partir de agora por-
que a arrecadação tributária 
não será suficiente para ali-
mentar a máquina socialista.

É caso para dizer, 
a vida Costa ó Costa! 

Ninguém coloca em causa 
que faz parte do ofício de go-
vernante- que em democra-
cia será necessariamente um 
político- não apenas saber li-
derar equipas que desenham 
e implementam políticas que 
respondem aos desafios das 
comunidades que os elege-
ram, como também ser ca-
paz de as defender perante 
o eleitorado e as oposições, 
que em democracia são de-
sejáveis. Também não me 
parece constituir questão 
particularmente problemá-
tica a inclusão nesse ofício 
daquilo a que se poderá cha-
mar “fazer o combate demo-
crático às oposições”. Isto é, 
não só defender as políticas 
do governo, como também 
mostrar como são injustas as 
críticas que lhe são feitas, ou 
como são erradas, irrealistas, 

Com a aprovação do Or-
çamento de Estado ficou cla-
ro que a estratégia de Costa 
funcionou, primeiro criou 
uma crise artificial e logo de 
seguida desembaraçou-se 
de Comunistas e Bloquistas, 
agora governa à vontade.

Dono e senhor absoluto 
do país, à semelhança de 
outros nababos do sistema 
jamais sairá ou abando-
nará o país, isto é, jamais, 
salvo raríssimas exceções 
como uma crise financei-
ra que coloque o país na 
bancarrota ou então um 
convite para ir liderar uma 
instituição internacional.

Assistiu-se na discussão 
e votação do orçamento 
que quer bloquistas quer 
comunistas foram ignora-
dos pelo PS e mostram-se 

JÚLIO ALVES
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SERÁ POVEIRA A SOLUÇÃO PARA O 
TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO 

NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO?

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

bilidade, a ser executado em 
condições que respondam à 
necessidade de descarboni-
zação (desde logo pela tipo-
logia da frota, que tem de ser 
“amiga do ambiente”, ou seja, 
de motorização elétrica, bem 
como adequada quer aos 
circuitos interurbanos quer 
aos intraurbanos). Preten-
de-se a oferta (amplamente 
comparticipada pelos mu-
nicípios) de um serviço cuja 
qualidade cative os cidadãos, 
induzindo-os a prescindir da 
utilização do transporte pri-
vado individual. O exemplo 
do Metro do Porto é, a meu 
ver, uma boa referência.

Entretanto, concluído o 
processo de concurso, que 
teve vencedor diferente em 
cada um dos lotes de mobi-
lidade, deparam-se os mu-
nicípios com a contestação 
judicial dos concorrentes 
vencidos, situação que pode 
bloquear, por meses ou anos, 
a decisão de adjudicação e 
o consequente (que nun-
ca seria imediato) início da 
operação. Ou seja: estamos 
perante um imbróglio cuja 
superação se não descortina 
com a brevidade que a grave 
situação atual reclama.

… Eis senão quando, na 
última reunião do Conse-

lho Metropolitano (o órgão 
que reúne os presidentes das 
Câmaras da Área Metropo-
litana do Porto), o perspicaz 
presidente da nossa Câmara, 
de seu nome Aires Henrique 
do Couto Pereira, confronta 
os seus pares com a propos-
ta de alargamento da área de 
intervenção da S.T.C.P. (So-
ciedade de Transportes Co-
letivos do Porto), empresa 
que, operando com reconhe-
cido sucesso no Porto e mu-
nicípios limítrofes, passaria a 
ter dimensão metropolitana. 
Os pares de Aires Pereira, 
surpreendidos, não conse-
guiram repudiar a proposta, 
de lógica inatacável, seja na 
perspetiva da prestação de 
um serviço rodoviário de 
qualidade, seja na ótica (po-
lítica) de instituição de uma 
perspetiva metropolitana, 
refletindo (e acentuando) a 
crescente integração da mo-
bilidade inter-concelhia.

A proposta, que não é exe-
quível no imediato (tal como, 
repito, a dos operadores pri-
vados não seria), vai ser estu-
dada. Mas que tem, como sói 
dizer-se, “pernas para andar”, 
lá isso tem. E, em tempos de 
afirmação de propósitos e 
políticas de dimensão regio-
nal, a ampliação do âmbito 

de intervenção da S.T.C.P. 
seria uma excelente respos-
ta a este problema canden-
te. Como foi, numa outra 
dimensão de mobilidade, a 
criação e a operacionaliza-
ção da empresa “Metro do 
Porto” – ou, noutra área da 
maior relevância nas dimen-
sões ambiental e económica, 
a constituição da LIPOR, 
um dos mais bem sucedi-
dos projetos de tratamento 
e valorização de resíduos em 
toda a Europa, que, como 
é sabido, teve, nos últimos 
anos, administrações presi-
didas por autarcas poveiros.

A nossa Área Metropolita-
na tem, de facto, excelentes 
autarcas. E, perante a impor-
tância de que hoje se reves-
te a temática do transporte 
público, não duvido de que 
a gestão autárquica seria a 
que melhor responderia às 
várias dimensões que o pro-
blema comporta, uma das 
quais (e não a menor) seria 
livrar-nos da instabilidade 
operacional que é frequen-
te na exploração rodoviária 
privada.

Nota 20, pois, uma vez 
mais, para Aires Pereira.

P.R.

Creio de todo desnecessá-
rio enfatizar a importância 
que, por razões ambientais 
e económicas, o assunto 
“transporte público” assume 
hoje nas vidas de quantos, e 
somos cada vez mais, vive-
mos e/ou trabalhamos em 
centros urbanos. Na Europa 
(e Portugal não está, neste 
aspeto, muito longe destes 
valores), 75% da população 
concentra-se em cidades – 
e esta percentagem tende a 
crescer. A nível mundial, as 
cidades consomem 65% do 
volume total de energia e 
emitem 70% dos gases com 
efeito de estufa que são a 
principal causa do aumen-
to de temperatura no único 
planeta onde podemos vi-
ver. A descarbonização das 
cidades, através da redução 
dos combustíveis de ori-
gem fóssil, não é, pois, uma 
opção aleatória, ditada por 
qualquer interesse económi-
co emergente – é um impe-
rativo de sobrevivência, que 
requer medidas urgentes e 
eficazes, não apenas de mi-
tigação, mas de profunda al-
teração do “modus vivendi” 
habitual.

Na área da mobilidade, o 
facto de vivermos e/ou tra-
balharmos num território 
que é um “continuum” urba-
no, de dimensão e organiza-
ção metropolitana, induziu a 
criação de redes (circuitos) 
de transporte que, respei-
tando as necessidades de 
mobilidade dos cidadãos no 
binómio casa-emprego, per-
mitam (e favoreçam e incen-
tivem) a opção pelo trans-
porte público. Em boa hora a 
Área Metropolitana do Porto 
lançou concursos públicos 
internacionais para a con-
cessão desse serviço de mo-
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SOPA DE LETRAS

 1. Feita para andar e não anda?
 2. Dá muitas voltas e não sai do lugar?
 3. Tem cabeça e tem dente, não é bicho e 
nem é gente?
 4. Quanto mais rugas tem mais novo é?
 5. O 4 disse para o 40?
 6. Nunca volta, embora nunca tenha ido?
 7. Quanto mais se tira mais se aumenta?
 8. Mesmo atravessando o rio não se 
molha?
 9. Tem no meio do ovo?
10. Todo mês tem, menos abril?
11. Pode passar diante do sol sem fazer 
sombra?
12. O nadador faz para bater o recorde.
13. Tem mais de dez cabeças e não sabe 
pensar?
14. Enche uma casa, mas não enche uma 
mão?
15. Tem 5 dedos nas não tem unhas?

RESPOSTAS: 1. a rua; 2. o relógio; 3. o alho; 4. o 
pneu; 5. passa a bola; 6. o passado; 7. o buraco; 8. 
a ponte; 9.a letra v; 10. a letra O; 11. o vento; 12. 
nada; 13. uma caixa de fósforos; 14. o botão; 15. 
a luva;

QUAL É A COISA,
QUAL É ELA QUE...

DESCOBRE AS QUINZE DIFERENÇAS
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Uma velhinha subia a rua transportando dois enormes sacos negros, 
desses que são usados para o lixo.
Um deles, roto, deixava de quando em vez cair no chão notas de 100 euros. 
Um polícia ao ver aquilo, interpela-a.
“A senhora tem de ter mais cuidado. É que está a deixar cair dinheiro desse 
enorme saco…”.
“Muito obrigada senhor guarda” - agradeceu a velhinha.
“Tenho de voltar atrás e apanhar o dinheiro que me caiu… Muito 
obrigada!”.
O polícia, curioso não a deixou ir embora de imediato.
“Esse saco enorme, cheio de dinheiro, de onde vem? Não é dinheiro 
roubado, pois não?”.
“Que ideia, senhor guarda! Não!” - disse ela quase indignada.
“Eu moro ali ao lado do estádio de futebol, ali em baixo, sabe?”
O polícia acenou com a cabeça que que sim.
“Tenho ali uma casinha com um jardinzinho, umas roseiras, uns cravoa… 
E os espectadores, à entrada e à saída têm o hábito de se encostar aos 
arbustos e urinar mesmo em cima dos meus canteiros. De maneira que 
nos dias de jogo eu escondo-me atrás do muro com a minha tesoura de 
podar e quando eles estão com o membro de fora eu apareço e digo “Ou 
me dás cem euros ou corto!”.
O polícia riu-se em gargalhadas, “Não me parece nada má ideia, sabe?”.
Preparava-se para deixar a velhinha seguir o seu destino quando lhe 
perguntou:
“Mas e o outro saco, também tem dinheiro?”.
“Ah não senhor guarda, sabe como é, nem toda a gente paga…”

O carro pára no princípio duma subida, por falta de gasolina. A freira vai 
à bomba mais próxima, mas o homem diz que não têm vasilha que lhe 
empreste para levar a gasolina até ao carro, mas que vá a um ferro-velho 
que há ali perto.
A freira vai; a única vasilha que arranjou foi um penico. Compra o penico, 
compra a gasolina, vem para o carro e começa a deitar cuidadosamente a 
gasolina no depósito.
Nesta altura aproxima-se outro carro. O condutor olha, pára, vê o líquido 
amarelado a correr do penico para o depósito e não se conteve:
— Eh, irmã. Isso é que se chama ter fé em Deus!

O Tobé é um vendedor de colchões e roupa interior na Feira do Relógio.
Um dia chega a casa e diz à sua mulher:
- Tens de começar a ir trabalhar, mor. Olha para mim, hoje vindi 3 
colchões e 20 cuecas e entraram aqui 600 aérios, tudinho sem ricibo!…
- Olha Tobé… eu sem sair de casa, só com um colchão e sem cuecas � z 
800 Euros…
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TONY CARREIRA VEM AO S. PEDRO
Começou junho, um mês 

muito esperado para os po-
veiros. Depois de dois anos 
de limitações devido à pan-
demia, as Festas de São Pe-
dro estão a chegar e o regres-
so será em pleno. 

O programa foi publica-
mente apresentado anteon-
tem à noite no Cine-Tea-
tro Garrett e momento foi 
também aproveitado para 
estrear um documentário 
sobre a envolvência da ati-
vidade das seis rusgas dos 
bairros da cidade (Matriz, 
Belém, Sul, Mariadeira, 
Norte e Regufe) numa altura 
que os festejos chegam aos 
60 anos de existência. Uma 
marca que é “um orgulho 
para todos”, salientou Luís 
Diamantino, que apresentou 
o São Pedro como a “melhor 
festa do mundo”, apelando à 
união e bairrismo nas cele-
brações. 

O vice-presidente da Câ-
mara destacou a abertura 
do programa, no dia 25 (sá-
bado), no Diana-Bar (18h), 
com a inauguração de uma 

 

2 junho, quinta

“Drive my car”, 
Cineclube Octopus, às 
21h45, no Garrett

4 junho, sábado

‘Sininhos com Festa’, 
convívio, das 10h às 18h, 
no recreio da escola

‘Festa da Criança’, das 
10h às 19h, no Parque 
João Paulo II

‘Jogos tradicionais po-
veiros’, às 14h, na 
Rua da Junqueira

‘Histórias com yoga e 
natureza’, às 15h, no 
jardim da Biblioteca 
Rocha Peixoto 

‘Circo da Paródia’, às 
16h, no Auditório 
de Vila do Conde

José Cid, Concerto, às 
21h30, no Cais 
da Alfândega

Carolina Deslandes, 
showcase, às 21h30, 
no Pavilhão Municipal

“Noites Brancas”, Teatro, 
às 21h30, no Garrett 

5 junho, domingo

Banda de Música 
da Póvoa, Concerto, 
às 10h30, no Largo 
do Passeio Alegre 

Encontro tradicional de 
concertinas e cantares 
ao desafio, às 15h, nas 
ruas de Vila do Conde

3 junho, sexta

‘Há festa na Pedreira’, 
convívio, às 17h30, no 
recreio da escola

Carminho, Concerto, 
às 21h30, no Cais 
da Alfândega

“As Devoções Marítimas 
na Póvoa de Varzim”, 
conferência, às 21h30, 
na Igreja da Lapa. 

exposição retrospetiva sobre 
estas seis décadas, seguida 
da abertura da iluminação 
festiva nos bairros (22h). O 
São Pedrinho e a Pequenada 
chegam na manhã do dia 27, 
uma segunda-feira que terá 
também a inauguração dos 
tronos à noite. Além da sem-
pre esperada noitada de 28 
para 29, existe a expetativa 
de uma grande afluência de 
pessoas na segunda noitada, 
vivida “à moda antiga”, no 
dia 1 de julho, uma sexta-
-feira, com fogo de artificio 
em cada bairro. 

O feriado municipal terá 
um grande ponto alto. Além 
da missa (11h) e da procis-
são (16h), o cantor Tony 
Carreira será o protagonista 
do grande concerto noturno 
(22h) em frente ao Casino. 
O destaque do dia 30, quin-
ta-feira, será o espetáculo 
de Augusto Canário, às 22h 
no Passeio Alegre, antecedi-
do (19h) da inauguração de 
uma exposição relacionada 
com A Guarda, cidade gale-
ga com a qual a Póvoa se vai 
geminar. 

O sempre aguardado espe-

táculo das rusgas no Estádio 
do Varzim, com moldes ain-
da por definir, mas no qual 
os bairros mostram todo o 
esplendor, num ambiente 
de grandes emoções, man-
tém-se ao sábado, no dia 2, 
seguido do fogo de artifício 
piromusical no exterior e 
junto à praia. 

O fecho será feito com a 
Corrida de São Pedro no do-
mingo de manhã, terminan-
do com o cortejo luminoso 
(21h) das rusgas pela mar-
ginal que terá a participação 
excecional de todos os anti-
gos componentes que quei-
ram desfilar. 

Em resumo, Luís Diaman-
tino defende que “este é um 
cartaz de luxo numa semana 
sem momentos de descanso 
e de grande folia”. O autar-
ca confirmou também que 
as festas para os jovens irão 
encerrar às 4h da madru-
gada nos locais onde habi-
tualmente se concentram 
na noitada, havendo apenas 
autorização para prosseguir 
nos bairros até à luz do dia. 

O Conselho Geral da Es-
cola Superior de Hotelaria 
e Turismo reuniu ontem 
à tarde nas instalações de 
Vila do Conde (Campus 
II) do Instituto Politécnico 
do Porto. 

A ESHT, presidida por 
Flávio Ferreira, atingiu os 
1035 alunos no ano letivo 

ESHT REUNIU CONSELHO GERAL
2021/22, tendo começado 
em 2016/17 com 439 estu-
dantes. 

O número de docentes 
também aumentou de 46 
para 66, sendo a maioria a 
tempo inteiro. 

Todas as vagas para os 
cursos existentes têm sido 
preenchidas com uma mé-

dia de 8 candidatos para 
cada vaga, o que leva a que 
os melhores alunos consi-
gam entrar. 

Nesta altura o IPP tem 
um projeto de construção 
de uma residência estudantil 
com um custo estimado de 6 
milhões de euros para rece-
ber cerca de 200 jovens. 

A Associação de Futebol 
do Porto centralizou em 
Vila do conde as comemo-
rações do Dia Mundial da 
Criança, promovendo na 
Escola Básica nº 1 (Cor-
reios) diversas atividades 
desportivas com a presença 

AF PORTO FESTEJOU DIA DA CRIANÇA
de Ukra, jogador do Rio Ave. 

“Aumentar o número de 
praticantes de futebol e fu-
tsal” é o objetivo da AFP, 
segundo o presidente José 
Neves, que prometeu visitar 
escolas de todos os conce-
lhos da região.


