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DESTAQUE

A chuva forte e persis-
tente que durou cerca de 
48 horas, entre o meio da 
tarde da última quinta-
-feira e o passado sábado, 
provocou diversos proble-
mas na Póvoa de Varzim e 
em Vila do Conde. As si-
tuações mais complicadas 
viveram-se na sexta-feira, 
com imensas inundações, 
algumas bem significati-
vas, em vários pontos da 
cidade e freguesias povei-
ras. Os casos mais graves 
surgiram, por exemplo, 
na Praça do Almada e nas 
ruas Latino Coelho, dos 
Ferreiros (foto em baixo 
à direita), 31 de janeiro e 
Gomes de Amorim, entre 
outras, provocando mui-
tos problemas no trânsito, 
chegando a obrigar a cor-
tes na circulação rodoviá-
ria na Estrada Nacional 13 
no limite com Aver-o-Mar 
(foto grande ao lado) e a 
impedir, em determina-
das artérias, dezenas de 
pessoas de entrar ou sair 
de casa. Houve também 
água a mais, como já não 
se via há algum tempo, em 
diversos arruamentos de 
Caxinas e Poça da Barca 
(foto em cima à direita) 

na cidade de Vila do Conde, 
tal como noutros pontos do 
concelho, obrigando à atua-
ção dos bombeiros locais 

CHUVA PROVOCOU GRANDES INUNDAÇÕES 

e dos serviços de Proteção 
Civil do município para 
a resolução de pequenas 
ocorrências.
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A Águas do Norte já re-
velou que os valores das ta-
rifas a aplicar, no próximo 
ano, vão sofrer um aumen-
to de 2,7 % tanto no abas-
tecimento de água como 
no saneamento de águas 
residuais. Esta subida im-
posta pela entidade gestora 
do sistema multimunicipal 
resultará num acréscimo 
de custos para a Câma-
ra da Póvoa de Varzim de 
mais de 110 mil euros. A 
autarquia não tem refl eti-
do estas subidas na fatura 
dos consumidores nos últi-
mos anos, mas nesta altura 
ainda não há uma decisão 
sobre o que vai suceder em 
2023.

Aires Pereira referiu que 
ainda estão a ser avaliados 
os esforços fi nanceiros do 
próximo ano e a proposta 
de tarifário será revelada 
na reunião do próximo dia 
8 de novembro. Por agora, 

o edil mantém a preocupa-
ção com os aumentos na 
eletricidade e no gás e com 
a indefi nição na transferên-
cia de verbas no âmbito das 
novas competências delega-

das pelo Estado.
Os vereadores do Parti-

do Socialista concordaram 
com o aumento da Águas 
do Norte, mas entendem 
que há margem para baixar 

PS VOLTA A RECLAMAR DESCIDA NA FATURA 
DA ÁGUA, MAS AUTARQUIA NÃO DECIDIU

a fatura da água às famílias e 
empresas poveiras em 2023. 
João Trocado lembrou a su-
bida da receita dos últimos 
anos que compensa o pre-
visível aumento da despesa. 
Daí o porta-voz do PS rei-
terar que é possível reduzir 
o preço que os munícipes 
pagam, sobretudo num mo-
mento de crise e difi culdade 
como o atual.

PÓVOA TEM 
TARIFÁRIO DA ÁGUA 
MAIS JUSTO 
DO DISTRITO, 
DIZ ASSOCIAÇÃO

A Póvoa de Varzim é o 
concelho do distrito do Por-
to que pratica um tarifário 
da água com mais justiça, 
segundo um estudo elabo-
rado pela Associação Por-
tuguesa de Famílias Nume-
rosas que procura verifi car 
se os preços praticados dis-

criminam e prejudicam 
os agregados maiores. A 
entidade inicou recente-
mente uma viagem pelo 
país para sensibilizar a 
população em geral, mas 
sobretudo os políticos, 
para a necessidade dos 
tarifários não penaliza-
rem as famílias com mais 
membros.

No tal estudo aos tarifá-
rios, que é anual e atingiu 
a sétima edição, procu-
ra-se aferir o “índice de 
equidade”, se a mesma 
pessoa paga o mesmo, 
independentemente da 
dimensão da família que 
integra. A associação 
constata que, nesse as-
peto, a Póvoa é a melhor 
do distrito, mas está no 
lugar 52 do país, ainda 
assim melhor do que, por 
exemplo, Vila do Conde 
na posição 14 distrital e 
número 299 nacional.
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QUESTIONADO ATRASO DE PROJETO METROPOLITANO
Está difícil o avanço 

da iniciativa “Porto Solar 
Metropolitano”, promovi-
da pela Agência de Ener-
gia do Porto. O municí-
pio da Póvoa de Varzim 
aderiu em meados do ano 
passado, mas até agora o 
projeto não saiu do pa-
pel. Este contempla que 
sejam instalados sistemas 

tes, entre outros.
A demora no desenrolar 

deste processo levou a ve-
reação do Partido Socialista 
a questionar a maioria PSD 
sobre o que se passa. João 
Trocado lembrou a escalada 
dos preços da energia para 
defender que urge lançar 
esse concurso. Face ao atra-
so, o vereador na oposição 

de produção de energia fo-
tovoltaica e acessórios de 
interligação à rede elétrica, 
em regime de autoconsu-
mo, que ajudarão a reduzir 
a fatura energética de vários 
equipamentos municipais, 
nomeadamente a Escola do 
Século, o Antigo Quartel, o 
Cine-Teatro Garrett, o Mer-
cado Municipal, a Biblio-

teca Municipal, o Centro 
Coordenador de Transpor-

sugeriu à autarquia que 
avance com o investimento 
de forma autónoma para 
começar o mais cedo pos-
sível a poupar nos consu-
mos elétricos. Ora, Aires 
Pereira manifestou espe-
rança que o concurso seja 
concluído em breve, tendo 
admitido tratar-se de um 
processo complexo.
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CONTINUAM AS QUEIXAS SOBRE O ATERRO 
E A CÂMARA VAI MESMO TENTAR FECHÁ-LO

A Câmara da Póvoa de 
Varzim vai tentar parar o 
funcionamento do aterro 
da Resulima em Paradela, 
freguesia de Barcelos que 
faz fronteira com Laundos 
e São Pedro de Rates. As ir-
regularidades detetadas na 
inspeção de março passado 
não terão sido todas resol-
vidas no prazo de 180 dias 
concedido pela Comissão 
de Coordenação e Desen-
volvimento Regional. Vá-
rios problemas subsistem e 
as populações das duas fre-
guesias poveiras continuam 
a ser alvo de odores bas-
tante desagradáveis devido 
ao mau funcionamento do 
equipamento que trata os 
resíduos de vários concelho 
minhotos (Arcos de Valde-
vez, Esposende, Ponte da 
Barca, Ponte de Lima, Viana 
do Castelo e Barcelos). 

O edil Aires Pereira ad-
mitiu que não está nada 

o aterro caso as medidas 
corretivas não resolvam o 
problema. O centro de tra-
tamento de resíduos sólidos 
urbanos entrou em ativida-
de no início do ano, tendo 
desde então afetado, de 
forma contínua, o bem-es-
tar e qualidade de vida dos 
habitantes das freguesias de 
Rates e de Laundos.

satisfeito com a evolução 
deste caso, com o aumento 
de queixas que levou inclu-
sive à realização de mais 
uma manifestação popular 
de protesto (ver última pá-
gina). 

Conhecedor do que está 
em causa devido à expe-
riência acumulada na Lipor, 
o presidente da Câmara da 

Póvoa de Varzim sublinha 
que esta situação está a pro-
vocar graves problemas am-
bientais e na imagem deste 
tipo de equipamentos. Face 
ao que se passa, Aires Perei-
ra prometeu “acionar todos 
os meios judiciais para levar 
ao encerramento definitivo 
das instalações”. O autar-
ca confirmou ainda que as 

entidades responsáveis não 
têm respondido aos apelos 
da população nem aos pedi-
dos de parecer da Câmara. 
Este tema foi levantado na 
última reunião do executi-
vo pelos eleitos do Partido 
Socialista. O vereador João 
Trocado voltou a colocar-
-se ao lado da maioria para 
agir no sentido de fechar 

MINISTRO CONHECEU NOVO PROJETO JUNTO AO MAR
A Câmara da Póvoa de 

Varzim revelou imagens e 
mais alguns pormenores 
sobre o projeto da requa-
lificação da área em redor 
da Marina Norte. O edil 
Aires Pereira aproveitou o 
encerramento do III Con-
gresso Empresarial, com a 
presença do Ministro da 
Economia e do Mar, An-
tónio Costa Silva, para fa-
lar sobre esse investimen-
to. A ideia da autarquia é 
transformar aquela zona 

envolvente e criar um pólo 
dinamizador da juventude, 
do turismo e do setor da 
restauração e hotelaria.

O município sustenta que 
o projeto de reabilitação da 
frente ribeirinha pretende 
ser uma oportunidade para 
todos, conciliando sinergias 
da parte pública e privada, 
procedendo, por exemplo, à 
criação de uma piscina flu-
tuante e de um percurso so-
bre a água, assim como à re-
formulação dos armazéns.
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BOMBEIROS DA PÓVOA SÃO DE FERRO
A equipa feminina 

da Póvoa de Varzim foi 
a primeira classificada 
na prova “Bombeiro de 
Ferro” organizada em 
Paredes pela Federação 
de Bombeiros do Dis-
trito do Porto. Em mas-
culinos, os elementos 
poveiros obtiveram um 
quinto lugar coletivo.

Individualmente, Lucí-
lia Ribeiro foi a primeira 
da geral feminina e do 
escalão 3 e Rafaela Cadi-
lhe foi segunda (da geral 
e do escalão 3). Nos ho-
mens, Pedro Nascimento 

foi o sexto da geral (pri-
meiro no escalão 4), An-
tónio Adorno obteve o 18º 
lugar (terceiro no escalão 
3) e Rogério da Hora Pe-
reira finalizou na 27ª posi-
ção (quarto no escalão 4). 

Os operacionais, enver-
gando o equipamento de 
proteção individual, tive-
ram de fazer várias tare-
fas como “subir a comu-
nicações verticais, elevar 
material, montar linhas 
de mangueiras, enrolar 
mangueiras, resgatar víti-
mas, transpor obstáculos e 
transportar equipamentos”.

As recolhas de sangue 
prosseguem no concelho da 
Póvoa de Varzim neste mês. 
As dádivas começam geral-
mente depois da hora de 
almoço e prolongam-se até 
às sete da tarde, decorren-
do na sede da Associação 
Humanitária de Dadores de 
Sangue, localizada na Rua 
Almirante Reis, mesmo 
junto à Praça do Almada. 
Depois das quatro ações 
de outubro, este novembro 
também traz quatro hipó-
teses de ser solidário:  nos 

DADORES DE SANGUE FESTEJARAM 17 ANOS

CENTENÁRIO DE EMPRESA 
ETERNIZADO EM LIVRO

A comemoração do 
centenário da Ourivesaria 
Tavares prosseguiu com o 
lançamento de um livro 
cujo valor das vendas re-
verte para o Instituto Ma-
dre Matilde. A obra ‘Tava-

dias 6, 15, 23 e 28. segundo 
o calendário da entidade 
promotora, haverá ainda 
uma ação na freguesia de 
Balasar no dia 20.

refira-se que a Associação 
Humanitária de Dadores de 
Sangue da Póvoa de Varzim, 
liderada por Vítor Correia, 
leva já 17 anos de atividade 
solidária e celebrou a data 
no passado dia 22 com um 
jantar festivo que reuniu os 
membros dos órgãos sociais 
e respetivos familiares.

res 1922-2022 -100 anos ao 
serviço da excelência na ou-
rivesaria’, da autoria de Rosa 
Maria dos Santos Mota, está 
à venda na loja situada na 
rua da Junqueira.

A apresentação da publi-

cação, que pretende cele-
brar o passado e preparar o 
futuro, decorreu no Garrett 
e foi mais um momento de 
orgulho na história da em-
presa, como os proprietá-
rios realçaram. 

Pub
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AM DANCE STUDIO MAIS PERTO DO MUNDIAL
Está mais próxima a 

viagem dos jovens do 
grupo de competição da 
Academia AM Dance 
Studio ao ‘All Dance In-
ternational’ em Orlando. 
O Pavilhão Municipal foi 
palco de mais um evento 
de angariação de fundos 
que teve como ponto alto 
o ‘showcase’ de um con-
vidado especial, o cantor 
Fernando Daniel. Além 
da música, o espetáculo 
contou com momentos 
de dança e teve apresen-
tação e atuação do ar-
tista Ricardo de Sá. Este 
fez questão de elogiar a 
iniciativa e o esforço de 
alunos, pais e professo-
res, referindo que deve-

riam ser feitos mais even-
tos como este em Portugal. 

A professora Ana Mar-
ques, presidente da Asso-
ciação AM Dance Studio, 
admitiu que, apesar do 
nervosismo antes do espe-
táculo, o desejo de preen-
cher a lotação do espaço foi 
alcançado, aproximando a 
escola da concretização do 
sonho e do grande objetivo 
de brilhar nos Estados Uni-
dos da América. A bailari-
na Francisca Marques, por 
sua vez, revelou no final 
que existe muita expetativa 
de fazer jus ao reconheci-
mento de melhor escola 
de Portugal e trazer muitos 
prémios para o nosso país e 
para a Póvoa em particular.

A Paróquia da Matriz, na 
Póvoa de Varzim, continua 
a assistir à evolução da obra 
das Casa Mortuária situada 
nas traseiras da Igreja Paro-
quial. 

A simbólica “bênção da 
primeira pedra” decorreu 
no passado fim de semana 
numa cerimónia que foi fi-
nalmente possível realizar 
já que está “consolidada a 
estrutura do antigo imóvel”.

Coube ao prior Avelino 
Castro dar seguimento a 
esta empreitada que era um 
desejo do falecido Padre 
António Torres, com quem 

CAPELA MORTUÁRIA AVANÇA NA MATRIZ

A competição realiza-se 
de 23 a 27 de novembro, 

PAIS ANALISARAM ARRANQUE DO ANO ESCOLAR
Foi na noite da passa-

da sexta-feira, no Museu 
Municipal, que decorreu 
a primeira reunião aberta 
organizada pela Federação 
das Associações de Pais da 
Póvoa de Varzim. O en-
contro foi promovido para 
possibilitar aos encarre-

iniciando-se a viagem da 
comitiva poveira no dia 

21, enquanto o regres-
so a casa será no dia 29.

gados de educação fazerem 
um balanço do arranque 
deste novo ano letivo que 
ficou marcado pela trans-
ferência de competências 
para os municípios. A sessão 
contou com a presença do 
vice-presidente e vereador 
com o pelouro da Educação, 

Luís Diamantino, e ainda do 
representante dos Pais no 
Conselho Nacional de Edu-
cação,   Jorge Ascensão. A 
reunião foi aberta a toda a 
comunidade educativa e teve 
casa cheia, tendo ficado pro-
metida a realização de novos 
encontros deste género. 

a autarquia tinha estabeleci-
do o acordo de cedência dos 
terrenos em contrapartida 
da reabilitação do edifício 
e toda a área envolvente. 
O edil Aires Pereira recor-
dou esse mesmo aspeto no 
evento que reuniu vários 
elementos da comunidade 
local.

Recorde-se que foi já exe-
cutado um novo acesso (a 
Rua Padre António Torres) 
e criada uma nova zona de 
estacionamento gratuito, 
mas ainda está previsto o 
surgimento de uma praceta 
a norte da Igreja Matriz.

Pub
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FREGUESIAS

No passado fim de se-
mana foi assinalado o 
nono aniversário da União 
de Freguesias de Aguça-
doura e Navais. O pro-
grama de evento começou 
com uma palestra de Fer-
nando Souto, na sede da 
junta aguçadourense, que 
lançou aos presentes a in-
terrogação sobre se esse 
casamento deve continuar 
ou ocorrer a desagregação, 
como sucedeu no passado 
e deverá voltar a acontecer. 

Depois, no sábado, ao fi-
nal da tarde, foi o momen-
to escolhido para algumas 
homenagens na sede da 
junta de Navais. Os dis-
tinguidos deste ano foram 
foram Leandro Oliveira 
Moreira e Maria Ilídia. O 
primeiro foi presidente do 
Aguçadoura FC, tesourei-
ro da junta e conhecido 
apoiante das associações 

locais. A segunda foi du-
rante muitos anos a parteira 
das duas localidades e aju-
dou a nascer milhares de 
pessoas das duas freguesias. 

No domingo de manhã, 
para além de uma missa 
solene das comemorações, 
também decorreu uma 
prova de corta-mato nas 
redondezas do complexo 

AGUÇADOURA E NAVAIS CELEBRAM UNIÃO

Alberto Silva, em Navais, 
que reuniu várias dezenas 
de atletas locais. A fechar 
as comemorações, a tarde 
teve um espetáculo teatral 
protagonizado pelo Grupo 
Cultural e Recreativo Agu-
çadourense com a peça inti-
tulada “1933 ou a revolta da 
morena”, no salão Paroquial 
de Aguçadoura. 

Pub
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Vai aguardar o julga-
mento na prisão o con-
tabilista da Póvoa de 
Varzim, já com cadastro, 
que está apontado como 
sendo uma das principais 
peças de uma rede inter-
nacional de fraude fiscal, 
burla qualificada e bran-
queamento de capitais e 

que foi detido, na terça-fei-
ra, pela Polícia Judiciária, 
que investigou um esque-
ma internacional de falsos 
investimentos em cripto-
moedas (dinheiro digital). 

Outros dois indivíduos 
capturados na mesma ope-
ração foram presentes ao 
Tribunal de Instrução Cri-

CAFÉS DA REGIÃO ENVOLVIDOS EM ESQUEMA
Dez pessoas e duas em-

presas foram acusadas 
pelo Ministério Público 
do Porto de vários crimes 
de associação crimino-
sa, apostas ilegais, fraude 
fiscal, branqueamento e 
corrupção. 

Um dos arguidos é um 
militar da GNR que, a 
troco de dinheiro, dava 

informações e protegia o 
mentor da rede, dono de 
dois stands automóveis em 
Vila do Conde. Este com-
prava máquinas na Alema-
nha para depois as colocar 
em mais de duas dezenas 
de cafés e restaurantes da 
zona Norte, nomeadamen-
te em Santo Tirso, Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde, 

PRISÃO PREVENTIVA PARA CONTABILISTA 

Braga, Guimarães, Famali-
cão, Esposende, Amarante, 
Lousada e Maia.

Segundo a acusação, ci-
tada pelo JN, entre 2016 e 
2019, o principal arguido 
montou e implementou um 
esquema de exploração de 
sites de apostas desportivas 
e jogos do tipo “slot-ma-
chine” e roleta eletrónica. 

CONDUTOR SEM CARTA FUGIU À PSP MAS ACABOU DETIDO
Um reformado de 72 

anos foi detido pela PSP 
pela prática dos crimes 
de condução perigosa de 
veículo e sem habilitação 
legal. 

A detenção ocorreu pe-
las 15h05 do passado dia 
25 na Póvoa de Varzim. 
Agentes da Esquadra de 
Intervenção e Fiscalização 
Policial da Divisão de Vila 
do Conde estavam de ser-
viço na rua Almirante Reis 
quando tudo começou. 

O suspeito, que seguia 
num automóvel ligeiro de 
passageiros, ignorou as 
indicações policiais para 

parar e colocou-se em fuga 
a grande velocidade, per-
correndo diversas artérias, 
desobedecendo a regras e 
sinais de trânsito e não to-
mando as devidas precau-
ções de segurança rodoviá-
ria. 

A viatura acabou por se 
imobilizar na rua de São 
Pedro e o idoso acabou in-
tercetado pelos polícias, 
que então verificaram que 
o condutor não se encon-
tra legalmente habilitado 
para a conduzir, tendo sido 
notificado para comparecer 
junto das autoridades judi-
ciárias.

DETIDOS SUSPEITOS 
DE TRÁFICO DE DROGA

A PSP continua ativa no 
combate ao tráfico de droga 
na região. Agentes da Divi-
são de Investigação Crimi-
nal fizeram uma detenção 
na rua Infante D. Henrique, 
em Vila do Conde, a meio 
da tarde do passado dia 27. 
O detido foi um pescador 
de 56 anos que foi apanha-
do na posse de 18 doses de 
cocaína e 33 doses de he-
roína.

Também uma jovem de-
sempregada residente em 
Vila do Conde foi detida no 

Porto. A rapariga de 19 anos 
foi apanhada ao início da 
noite do passado dia 26, na 
rua de Camões, com haxixe 
suficiente para 13 doses. 

No dia 25 foram detidos 
mais dois suspeitos por 
agentes da Esquadra de In-
tervenção e Fiscalização 
Policial da Divisão de Vila 
do Conde. De madrugada, 
pelas 3h15, na rua Gomes 
de Amorim, na Póvoa de 
Varzim, foi apanhado um 
homem de 37 anos, desem-
pregado, na posse de 35 do-
ses de heroína, tendo sido 
também apreendida a quan-
tia de 255 euros. De manhã, 

pelas 9h30, na Praça dos 
Combatentes, foi interce-
tado um jovem de 19 anos, 
estudante e residente na 
Póvoa de Varzim, que ti-
nha haxixe suficiente para 
39 doses.

Finalmente, no dia 23 
foi apanhado um homem 
de 42 anos, operador de 
máquinas e residente em 
Vila do Conde. A detenção 
ocorreu pelas 17h30, na 
rua Gomes de Amorim, na 
Póvoa de Varzim. Agentes 
da Divisão de Investigação 
Criminal apreenderam 26 
doses de cocaína ao indi-
víduo.

“consumo”, mas acabavam 
por perder o dinheiro que 
era “lavado” com a aquisi-
ção de criptomoedas. 

O esquema terá lesado 
cerca de 300 pessoas em 
toda a Europa, especial-
mente em França. 

Para já, a investigação 
conta com 15 arguidos, 

mas a análise da do-
cumentação e material 
apreendido nas 23 buscas 
na Póvoa, Vila do Conde 
e Porto poderá aumentar 
o número de suspeitos. A 
PJ revelou que os movi-
mentos fraudulentos que 
ascenderam a dois mi-
lhões de euros.

minal do Porto, mas vão 
continuar em liberdade, 
ainda que com a obrigato-
riedade de fazerem apre-
sentações periódicas às 
autoridades. 

As vítimas eram aborda-
das pelo telefone ou através 
da Internet para fazerem 
“aplicações financeiras” ou 

Fruto desta atividade cri-
minosa, os arguidos obti-
veram ganhos no valor de 
3,7 milhões de euros. 

Quatro dos arguidos es-
tavam inscritos como tra-
balhadores dos stands de 
automóveis, mas, na reali-
dade, tinham funções liga-
das à atividade criminosa 
da rede e recebiam comis-

sões pelos proveitos atin-
gidos. O cabecilha recor-
ria ainda a estratagemas 
para, através dos stands, 
revender automóveis 
importados sem pagar 
o devido imposto ao Es-
tado, tendo conseguido 
lucros no valor global de 
885 mil euros entre 2017 
e 2019.

ASAE FECHA ESTABELECIMENTO QUE TINHA BARATAS
A Autoridade de Segu-

rança Alimentar e Econó-
mica revelou no passado 
dia 24 que, por causa da 
falta de “condições míni-
mas de higiene” e de quali-
dade de produtos, ordenou 
a suspensão da atividade 
de um estabelecimento de 
restauração, situado em 
Vila do Conde, que confe-
cionava e comercializava 
refeições em “take-away” 
em plataformas digitais e 

à mesa para “funcionários 
e utentes” de um “complexo 
industrial” onde se situa. So-
bre a localização é só isto que 
adianta a ASAE, que instau-
rou um processo-crime.

Na “operação de fiscaliza-
ção” foram apreendidos 151 
quilos de “géneros alimentí-
cios”, no valor de 450 euros, 
que estavam “deteriorados 
ou com modificações de 
natureza e qualidade, resul-
tantes do frio e da má con-

servação” que, depois de 
analisados por um médico 
veterinário, foram envia-
dos para destruição.

Os elementos da Uni-
dade Regional do Norte 
da ASAE encontraram 
ainda uma “de praga de 
insetos (baratas) que são 
potenciais portadores de 
salmonelas causadoras de 
doenças como a disente-
ria, gastroenterite e febre 
tifoide”.



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 3 NOVEMBRO 2022 | 11

DIVERSOS

Os Delfi ns - Escola de 
Formação de Nadadores-
-Salvadores Profi ssionais 
/ Associação de Nadado-
res Salvadores de Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim 
estão a assinalar 20 anos 
de atividade. Na passada 
semana alguns elementos 
da direção foram até à Pra-
ça Vasco da Gama (Vila do 
Conde) e à Praça do Alma-
da (Póvoa de Varzim) fazer 
um balanço de duas déca-

‘DELFINS’ CONTINUAM COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS 
DE ATIVIDADE NAS PRAIAS DA REGIÃO NORTE

das de trabalho junto dos 
executivos liderados pelos 
autarcas Vítor Costa e Ai-
res Pereira. Ambos fi zeram 
questão de reconhecer o pa-
pel fundamental que a enti-
dade desempenha em prol 
da segurança dos muníci-
pes e turistas nas praias lo-
cais, assim como o facto de 
ser, atualmente, a entidade 
formadora certifi cada que 
mais nadadores-salvadores 
prepara em todo o país.

Recorde-se que os Del-
fi ns iniciaram a atuação em 
2002 nas praias da região, 
mas deste então estende-
ram o raio de ação a zonas 
de rios, lagos, praias fl uviais 
e piscinas por todo o norte 
de Portugal. Ao nível local 
a associação liderada por 
Carlos Ferreira afi rmou-se 
como uma referência pela 
prevenção nas praias vila-
condense e poveiras fora do 
período da época balnear 

com o Projeto AQUAVIDA 
(lançado em 2009) e através 
da dinamização de ações de 
sensibilização junto das es-
colas e grupos de jovens. 

Mais recentemente, em 
2017, surgiu o projeto de 
Salvamento Diferenciado 
que consiste numa viatu-
ra 4×4 homologada para 
assistência a banhistas e 
equipada com kit de oxige-
noterapia, saco de aborda-
gem diferenciado, material 

homologado de salvamento 
balnear e um desfi brilhador 
automático externo, tor-
nando-o no primeiro meio 
de salvamento balnear do 
género a nível nacional, 
sendo que este ano passou 
a incluir uma máquina au-
tomática de compressões 
torácicas e a viatura passou 
a ser operada diariamente 
por um Nadador Salvador 
Coordenador e um Enfer-
meiro..

I N T E R N A M E N T O S  P R O V I S Ó R I O S
Para recuperação do Utente ou Descanso do Cuidador

Integrado na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa
de Varzim, possui em espaço específico, alojamento em regime privado, proporcionando, além
de outros, os cuidados de saúde necessários à sua recuperação.
Pode contar com uma equipa ampla, constituída por médicos de medicina geral e fisiatria,
enfermeiros, auxiliares de ação direta, técnica superior de serviço social, psicóloga,
nutricionista, animadores socioculturais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e da fala,
entre outros, que estabelecem uma integração dos vários saberes e assumem o compromisso
diário de disponibilizar serviços de qualidade aos seus utentes, que satisfaçam as suas
necessidades e/ou as diferentes atividades do dia-a-dia.

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

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

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

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

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

265 Anos na Saúde e Apoio Social
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TROFA

É já no próximo sába-
do que a Câmara da Trofa 
inaugura o novo edifício 
dos Paços do Concelho. “A 
Casa de Todos! O futuro 
está a chegar”, foi o lema 
de promoção deste even-
to que irá concretizar um 
sonho do concelho criado 
em 19 de Novembro de 
1998 por desanexação do 
vizinho município de San-
to Tirso. 

A Trofa deixará de ser o 
único município do país 
sem uns Paços do Conce-
lho através de um investi-
mento que superou os 10 
milhões de euros. A em-
preitada durou quase três 
anos e aproveitou uma par-
te das antigas instalações 
de uma fábrica de moagem 
trofense na Rua Professor 
Mário Padrão, junto ao 
Parque de Nossa Senhora 
das Dores. O projeto teve 
como autor o arquiteto 
José Carlos Nunes Oliveira 

PAÇOS DO CONCELHO VÃO SER 
INAUGURADOS NO PRÓXIMO SÁBADO

e o novo edifício será au-
tossustentável do ponto de 
vista energético e de consu-
mo de água, concentrando, 
num único local, serviços 
que se encontravam distri-
buídos por 17 diferentes es-
paços. A autarquia sustenta 
que esta mudança, para 
além de permitir uma maior 
comodidade a todos aqueles 
que necessitam de resolver 
assuntos camarários, irá 
permitir ao município uma 
poupança anual em rendas 

de cerca de 300 mil euros. 
O edil Sérgio Humberto 

defende que “é um orgu-
lho poder concretizar este 
sonho, não apenas meu, 
mas de todos os trofenses, 
que nunca deixaram de 

acreditar que seria possível 
concretizar este projeto. É 
um orgulho poder deixar 
uma obra que honra todos 
aqueles que se deslocaram a 
Lisboa no dia 19 de novem-
bro de 1998 e que, acredito, 
marca e marcará diferentes 
gerações de trofenses”.

Para assinalar este mo-
mento histórico, o muni-
cípio vai promover uma 
cerimónia de inauguração 
que arranca às 10h com a 
receção aos convidados. A 

sessão ofi cial começa às 
11h e contará com a pre-
sença de várias personali-
dades nacionais, como o 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
a ministra da Coesão Ter-
ritorial, Ana Abrunhosa, a 
presidente da Associação 
Nacional de Municípios, 
Luísa Salgueiro, e o líder 
do PSD, Luís Montenegro. 
O programa encerrará 
com um concerto da con-
ceituada fadista Mariza, 
pelas 18h30, nos Parques 
Nossa Senhora das Dores 
e Dr. Lima Carneiro, na 
rua D. Pedro V (EN14), 
com entrada livre.

Os interessados em co-
nhecer os novos Paços de 
Concelho poderão fazê-lo 
durante o fi m de semana 
dado que as portas esta-
rão abertas no sábado das 
14h30  às 18h e no domin-
go das 10h às 13h e das 
14h às 18h.

R
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ESPOSENDE

O Município de Espo-
sende aprovou, primeiro 
em reunião de Câmara e 
depois na Assembleia Mu-
nicipal, em ambos os casos 
por unanimidade, a desa-
gregação das freguesias do 
concelho. A proposta será 
agora levada à Assembleia 
da República

O executivo e os depu-
tados municipais votaram 
a favor da desagregação 
de 5 Uniões de Freguesia: 
Apúlia/Fão, Belinho/Mar, 
Esposende/Marinhas/Gan-
dra, Fonte Boa/Rio Tinto e 
Palmeira de Faro/Curvos, 
assim como a consequente 
reposição da autonomia de 
cada uma. Recorde-se que 
apenas Antas, Forjães, Vila 
Chã e Gemeses se mantive-
ram autónomas.

Esposende voltou a ex-
pressar a oposição ao pro-
cesso de agregação de 2013 
na sequência da interven-
ção da Troika. Com esse 
propósito, assegurou às 
Uniões de Freguesia o apoio 
de uma Comissão que inte-
gra os juristas Carlos José 
Batalhão, Pedro Mota e 
Costa e José Miguel Pereira.

Dado não ver vantagens 
na reforma administrativa, 
o edil Benjamim Pereira 

assegura que a autarquia 
continua empenhada em 
“reverter o processo”, con-
siderando uma “questão da 
mais elementar justiça con-
ceder novamente a autono-
mia a freguesias que foram 
agregadas contra a vontade”, 
tanto mais que cada uma 
delas tem uma identidade 
própria que importa manter 
e preservar”.

A desagregação só será 
materializada através da 
aprovação de um decreto-
-lei que efetive o desejo das 
populações.

237 MIL EUROS PARA 
FREGUESIAS

O Município de Esposen-

MAIS UM PASSO PARA DESAGREGAR FREGUESIAS

de atribuiu, em reunião de 
Câmara e por unanimidade, 
apoios que totalizam 237 
mil euros a algumas fregue-
sias do concelho.

Num caso foi aprovada a 
celebração de um protocolo 
de cooperação com a União 
das Freguesias de Fonte Boa 
e Rio Tinto. A verba de 200 
mil euros será aplicada na 
execução da primeira fase 
da obra de requalificação 
do Caminho de Mateus. 
A intervenção incidirá no 
percurso entre a Rua de Ma-
teus e o viaduto da ponte da 
A28, contemplando obras 
de requalificação e restauro 
do traçado, alargamento da 
plataforma, drenagem de 
águas pluviais e pavimenta-

ção do caminho.
Para a União das Fregue-

sias de Apúlia e Fão serão 
transferidos quase 25 mil 
euros, 90% do valor neces-
sário à aquisição de uma 
viatura comercial de mer-
cadorias. Esta destina-se 
a apoiar no transporte de 
bens e materiais da junta, 
bem como servir de carri-
nha de apoio/ferramentaria 
móvel para os diversos ser-
viços destas freguesias.

Finalmente, o município 
vai disponibilizar 12 mil 
euros à Junta da Fregue-
sia de Antas para custear a 
execução de obras de pavi-
mentação do Caminho do 
Rocha. Esta intervenção 
visa melhorar a circulação 
rodoviária e pedonal na-
quele arruamento.

COMPRA DE 
TERRENOS 
EM BELINHO 
E FORJÃES

O Município de Esposen-
de comprou dois terrenos 
para avançar com a con-
cretização de projetos que 
foram promessas eleitorais 
e são anseios antigos da 
população. As aquisições 
foram já formalizadas e re-

presentam um investimen-
to de 63.500 euros.

Em Belinho foi adquirido 
um imóvel situado na Rua 
da Agra, com uma área de 
121,60 metros quadrados, 
pelo valor de 52 mil euros. 
Trata-se de um terreno que 
confronta com a Estrada 
Nacional 13, sendo que o 
objetivo é proceder à demo-
lição da moradia existente, 
de modo a melhorar o aces-
so a esta via, em condições 
de visibilidade e segurança.

Em Forjães foi adquirida 
a última parcela necessária 
à execução do projeto de 
regeneração da margem do 
rio Neiva, conhecida como 
Zé do Rio. Com uma área 
de 1 532 metros, o terreno 
custou 11.500 euros, jun-
tando-se às parcelas que a 
Câmara já havia comprado 
com o intuito de proceder à 
criação de uma área de la-
zer com 11 mil metros qua-
drados.

Recorde-se que a autar-
quia procedeu, recente-
mente, a um conjunto de 
alienações com o objetivo 
de obter financiamento 
para a aquisição de imóveis 
que permitirão agora ala-
vancar outros projetos. 

A BOLA JÁ ROLA PARA CENTENAS DE CRIANÇAS
O penúltimo domingo 

de outubro ficou marcado 
pelo começo do Campeo-
nato Concelhio de Fute-
bol Infantil 2022/2023 em 
Esposende. A competição 
é promovida pelo Municí-
pio e o arranque sucedeu 
no Estádio Padre Avelino 
Peres Filipe, em Marinhas.

Nesta edição, estão en-
volvidos aproximadamen-
te 600 atletas, dos 4 aos 12 
anos, nos escalões de Peti-
zes, Traquinas, Benjamins 
e Infantis, num total de 
38 equipas, de 9 coletivi-
dades: Antas Futebol Clu-
be, Grupo Desportivo de 
Apúlia, Clube de Futebol 

de Fão, Forjães Sport Club, 
Desportivo Recreativo Es-
trelas Faro, Gandra Futebol 
Clube, Associação Despor-

tiva de Esposende, Futebol 
Clube de Marinhas e União 
Desportiva de Vila Chã.

O campeonato decorrerá 

até finais de maio com jogos 
que decorrerão quinzenal-
mente, ao domingo, entre as 
9h e as 17h, em diversos es-

tádios do concelho, numa 
estratégia de descentrali-
zação e de aproximação da 
iniciativa à comunidade. 
A participação não tem 
custos para os clubes, ofe-
recendo o Município os 
equipamentos e as bolas a 
todas as equipas, para além 
de assegurar toda a logísti-
ca.

Esta competição tem 
levado ao aumento do nú-
mero de praticantes nos 
escalões mais baixos de 
formação, que depois tem 
seguimento nos campeo-
natos federados da Asso-
ciação de Futebol de Braga, 
sublinhou a autarquia.
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Em Vila do Conde, a 
Cooperativa Agrícola re-
tomou na passada sema-
na as comemorações do 
Dia do Agricultor (criado 
há 20 anos), após a para-
gem, durante dois anos, 
por causa das medidas 
restritivas à propagação 
da COVID 19 . Depois de 
uma cerimónia religiosa 
na Igreja da Lapa, houve 
convívio e momentos de 
confraternização na sede 
da entidade, mas estes são 
ainda tempos de apreen-
são, como admitiu Antó-
nio Balazeiro, presidente 
do organismo cooperativo 
vilacondense. O dirigente 
fez questão de recuperar 
este dia como forma de 
agradecimento a todos 
aqueles que trabalham no 

setor e relembrou as dificul-
dades surgidas nos últimos 
anos com problemas como 
a pandemia, a guerra, a seca 
e o aumento dos combus-
tíveis, embora tenha ma-
nifestado esperança num 
regresso, aos poucos, à nor-
malidade. 

Presente nas celebrações 
do Dia do Agricultor esteve 
o autarca Vítor Costa que, 
num momento de grande 
importância para a família 
da Cooperativa local, ma-
nifestou a disponibilidade 
do município em ajudar 
à sobrevivência do setor. 
O presidente da Câmara 
felicitou a instituição e os 
agricultores vilacondenses, 
enaltecendo o trabalho em 
prol do setor agrícola e lei-
teiro do concelho.

VILA DO CONDE

COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR 

Há uma empresa que vai 
mesmo encerrar em Vila 
do Conde e aos trabalha-
dores só restará recorre-
rem ao Fundo de Garantia 
Salarial para tentarem re-
ceber salários, subsídios de 
alimentação, de férias, de 
Natal e parte das indem-
nizações em dívida, num 
máximo de 12.690 euros 
cada. Isto apesar de 19 fun-

cionários serem credores de 
43 mil euros, aponta o JN.

A Nevermind, firma si-
tuada em Labruge, fecha as 
portas em consequência do 
chumbo, pela assembleia de 
credores, do Plano de Re-
cuperação apresentado pela 
gerente e sócia maioritária, 
ela própria também a recla-
mar 155 mil euros. 

Susana Silva acreditava 

EMPRESA FECHA DEFINITIVAMENTE EM LABRUGE
maquinaria têm reservas de 
propriedade e o armazém é 
arrendado).

O JN conta que a gerente 
atribui a asfixia financeira à 
pandemia de COVID 19 que 
terá sido fatal para a Never-
mind, que promovia eventos 
para crianças. Também não 
terá tido o efeito pretendido 
a reconversão da empresa 
para a construção de parques 

e mobiliário para crianças.
Além dos tais 43 mil eu-

ros devidos aos trabalha-
dores, no rol de credores 
principais estão ainda a 
Segurança Social (108 mil 
euros), as Finanças (20 mil 
euros), o IAPMEI - Agên-
cia para a Competitivida-
de e Inovação e a banca 
(544 mil euros).

O novo comandante do 
Posto Territorial de Vila do 
Conde da Guarda Nacional 
Republicana foi recebido 
por Vítor Costa. O presi-
dente da Câmara Municipal 
apresentou cumprimentos 
ao Sargento-Chefe Rui Ma-
nuel Rolo de Sousa Caseiro. 
Na sessão foram abordadas 
questões relacionadas com 
a segurança no concelho 

NOVO COMANDANTE NO POSTO DA GNR
vilacondense e manifes-
tada disponibilidade para 
uma cooperação mútua na 
salvaguarda das melhores 
condições de segurança da 
comunidade.

Rui Caseiro é natural de 
Vila Franca de Xira e tem 51 
anos. Entre 2016 a 2021 foi 
Comandante do Posto da 
GNR de Esposende e no úl-
timo ano esteve no coman-

do do Posto Territorial de 
Matosinhos. O militar pos-
sui o Curso de Operador 
de Radares da Força Aérea 
Portuguesa e, já na GNR, 
concluiu os Cursos de Ca-
valaria, de condução de 
viaturas Shorland MKIII, 
de Tratador Cinotécnico, de 
Investigação Criminal e de 
Investigação de Crimes de 
Droga.

na viabilidade do negócio e 
garantia ter obras aprovadas 
no valor de 940 mil euros. 
Mas a maioria dos credores 
votou contra. Ou seja, foi 
agora confirmada a insol-
vência decretada em Julho 
pelo Tribunal, dada a exis-
tência de 1,9 milhões de eu-
ros em dívidas a 63 credores 
e a ausência de património 
(por exemplo, os carros e a 
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A descida do preço da 
água em Vila do Conde 
pode chegar sob forma de 
prenda de Natal já no pró-
ximo mês de Dezembro. 
A perspetiva foi revelada 
pela autarquia no final do 
mês de outubro.

Recorde-se que em 
maio passado foi concluí-
da uma negociação com 
a empresa concessionária 
de distribuição, tendo o 
município vilacondense 
anunciado “um acordo 
que permite uma redução 
até 35% para os consumi-
dores domésticos, com 
variações percentuais de-
pendentes dos consumos 
verificados, destacando-se 
o escalão até 10 m3, que 
abrange cerca de 33 mil 
consumidores, represen-
tando cerca de 90% do 
universo de consumido-
res”.

O objetivo da edilidade 
é ficar fora dos 30 muni-
cípios com os preços mais 
elevados, assente “numa 
intenção de pôr fim à si-
tuação de injustiça que se 
vinha verificando e apoiar 
os Vilacondenses numa 
altura de grandes dificul-
dades para os orçamentos 
familiares”.

Na nota enviada à re-
dação da Onda Viva, é 
lembrado que “para que 
este acordo pudesse entrar 
em vigor, era obrigatório 
o parecer, não vinculativo, 

VILA DO CONDE

NATAL PODE TRAZER REDUÇÃO DO PREÇO DA ÁGUA

da Entidade Reguladora de 
Serviços Águas e Resíduos, 
verificando-se que esta en-
tidade esgotou todos os 
prazos estipulados por Lei 
para o emitir, acabando por 
daí resultar, a sua aceitação 
tácita”.

Ora, perante esta situação 
e a urgência do processo, 
o edil Vítor Costa “decidiu 
avançar com a apresenta-
ção de uma proposta em 
reunião de Executivo Mu-
nicipal, seguindo-se a con-
vocação de uma reunião 
extraordinária da Assem-
bleia Municipal, no mês de 
novembro, por forma a que, 
obtidas as aprovações que 
se esperam, o novo acor-
do entre em vigor tão cedo 
quanto possível, permitin-
do que os Vilacondenses 
passem a pagar menos pela 
água que consomem”.

A Câmara Municipal 
promete tudo fazer, “em 
conjunto com a concessio-

nária, para que se agilizem 
rapidamente todos os pro-
cedimentos, a fim de que 
esta redução possa já ter 
efeito no último mês do 
ano”. 

ESCUTEIROS 
INAUGURAM 
SEDE COM 
AJUDA MUNICIPAL

Os Escuteiros – Frater-
nidade de Nuno Álvares de 

Os canoístas vilacon-
denses José Leonel Rama-
lho, Joaquim Cruz e Rui 
Magalhães e a Direção 
do Vila do Conde Kayak 
Clube, presidido por João 
Magalhães, foram recebi-
dos e homenageados pelo 
presidente da Câmara de 
Vila do Conde. José Leo-
nel Ramalho sagrou-se 
Campeão do Mundo em 
K2 com Fernando Pimen-
ta e Vice-Campeão em K1 
no Mundial de Maratona. 
Rui Magalhães e Joaquim 
Cruz sagraram-se Cam-
peões do Mundo de Mara-
tona em K2 Master. Vítor 

Costa felicitou os atletas 
pelas conquistas dos títulos, 
enaltecendo a entrega e a 
dedicação à modalidade. 

Também a equipa do 
Guilhabreu BTT, Bicampeã 
Nacional de Cross Coun-
try Olímpico (XCO) 2022 
e vencedora da Taça de 
Portugal, foi recebida no 
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Vila do Conde. Vítor Costa 
felicitou os atletas, a equipa 
técnica e a Direção da As-
sociação Desportiva, Cul-
tural, Recreativa e Social de 
Guilhabreu pelo trabalho 

CÂMARA HOMENAGEIA DESPORTISTAS CAMPEÕES

desenvolvido. Todos foram 
homenageados com uma 
lembrança e uma medalha 
comemorativa pelos feitos 

alcançados. Na sessão tam-
bém esteve o presidente da 
Junta de Freguesia de Gui-
lhabreu, Joaquim Moreira, 

acompanhado pelo Execu-
tivo e líder da Assembleia 
de Freguesia.

Vila do Conde contam com 
uma nova sede. Esta fica 
localizada na Avenida da 
Liberdade e foi o concreti-
zar de um antigo desejo. A 
inauguração do espaço, ce-
dido pelo município, regis-
tou a presença do presiden-
te da Câmara. Vítor Costa 
fez questão de felicitar e 
reconhecer o trabalho e a 
missão desenvolvidos pela 
associação, que por sua vez 
agraciou a autarquia com a 
Medalha da Amizade pelos 
contributos ao longo dos 
anos. Também a Junta de 
Freguesia e a Associação 
Comercial e Industrial fo-
ram distinguidas na sessão 
através dos responsáveis, 
Isaac Braga e Ricardo San-
tos. 

120º ANIVERSÁRIO 
DO ARTISTA 
JULIO / SAÚL DIAS

Na passada terça-feira, 

dia 1, assinalaram-se os 
120 anos do nascimento 
de Júlio Maria dos Reis 
Pereira, o pintor Julio e 
poeta cujo pseudónimo 
era Saúl Dias. Para evocar 
a data, a Câmara de Vila 
do Conde preparou um 
programa especialmente 
dedicado ao artista vila-
condense, dando corpo 
à missão de estudo, sal-
vaguarda, conservação e 
divulgação do seu impor-
tante legado artístico.

As comemorações terão 
início no próximo sábado, 
dia 5, às 15h, com a colo-
cação de uma placa alu-
siva à efeméride na casa 
onde residiu, na Avenida 
Júlio Graça. Ao longo de 
um ano decorrerão ex-
posições, um congresso 
internacional, ações com 
a comunidade educativa, 
edições, intervenções no 
espaço público, entre ou-
tras iniciativas.

Nascido a 1 de novem-
bro de 1902, em Vila do 
Conde, Julio / Saúl Dias 
foi um dos mais impor-
tantes nomes do pano-
rama artístico português 
do século XX, estando 
representado nas mais re-
levantes coleções de arte 
públicas e particulares do 
nosso país. 

Refira-se que grande 
parte da sua obra pode ver 
visitada na Galeria Julio, 
em Vila do Conde.
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Num período de enor-
mes problemas que inci-
dem sobre as empresas, 
Barcelos vai ser palco de 
um grande Fórum Regio-
nal do Comércio. O even-
to é organizado pela ACIB 
- Associação Comercial 
e Industrial de Barcelos, 
em parceria com a CCP - 
Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal 
e a CMB - Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, pre-
tendendo discutir a atual 
situação, encontrar solu-
ções e apontar caminhos. 
O Fórum tem as presenças 
confi rmadas da Secretá-

ria de Estado do Turismo, 
Comércio e Serviços, Rita 
Marques, e do Presidente da 
CCP, João Vieira Lopes.

Dois grandes eixos serão 
discutidos no evento, “O 
Futuro do Comércio e Ser-
viços” e as “As Obrigações 
Legais no Comércio e Ser-
viços”. Integram estes dois 
painéis oradores de referên-
cia, representando empresas 
como a A. C. Nielsen e a 
NKA - New Knowledge Ad-
vice, e entidades diretamen-
te relacionadas com o sector, 
com destaque para a ASAE 
- Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica e a 

FÓRUM DO COMÉRCIO 
DISCUTE OS GRANDES 
TEMAS DO SETOR EM 
MOMENTO DE INCERTEZA

ACT - Autoridade para as 
Condições do Trabalho.

Para João Albuquer-
que, Presidente da ACIB, 
“este Fórum constitui uma 
oportunidade excelente 
para se discutir e afi rmar a 
importância do comércio 
no território. Não se pode 
pensar num futuro estável, 
em cidades competitivas e 
em fi xação das populações, 
sem considerar o desenvol-
vimento e sustentabilidade 
do comércio e dos serviços”.

O Fórum realiza-se no 
Auditório da Câmara Muni-
cipal de Barcelos no dia 15 
de Novembro pelas 14h.

O ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Barce-
los, Miguel Costa Gomes, 
foi absolvido pelo tribunal 
local da acusação de um 
crime de peculato por cau-
sa da utilização da viatura 
do município para ativida-

ABSOLVIDO ANTIGO PRESIDENTE DA CÂMARA 
des particulares. 

A primeira instância 
também não acedeu ao pe-
dido do Ministério Público 
de pagamento, pelo ex-au-
tarca, de mais de 96 mil eu-
ros que corresponderiam 
à alegada vantagem de tal 

situação. O juiz entendeu 
que as deslocações aludi-
das, nomeadamente no fi m 
de jornadas de trabalho, 
permitiram até nalgumas 
situações poupar “tempo 
e quilómetros” ao municí-
pio. de Barcelos. 
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Foi na Rádio Onda Viva 
que o presidente da Câ-
mara de Barcelos, Mário 
Constantino, deu uma boa 
notícia aos seus muníci-
pes: está quase fechado o 
acordo com os acionistas 
privados da concessioná-
ria da água e saneamento 
que tem na mão a execu-
ção judicial sobre o mu-
nicípio de uma sentença 
de 172 milhões de euros 
mais juros. Isto porque 
a determinada altura em 
2009, com a entrada de 
um executivo socialista 
que discordava dos ter-
mos da concessão, a au-
tarquia decidiu não pagar 
o que era reclamado, pela 
Águas de Barcelos (AdB), 
como compensação pelo 
facto de ter sido superada 
a fasquia de 20 por cento 
de desvio do consumo. A 
AdB recorreu a tribunal 
alegando incumprimen-
to do contrato e venceu, 
obtendo o direito a ser 
indemnizada nos tais 172 
milhões de euros contabi-
lizados a 30 anos (duração 
do serviço).

Mário Constantino foi o 
convidado do último pro-
grama Grande Entrevista, 
que passa aos sábados à 
uma e às sete da tarde e 
aos domingos ao meio dia, 
tendo o autarca explica-
do em detalhe o historial 
da situação e sobretudo a 
chegada a esta fase em que 
já há o desenho do acordo 
que vai acabar com essa 
espada que pende sobre as 
contas municipais: “Nes-
te momento já chegámos 
a um esboço do que será 
o acordo e quero ver se o 
consigo concluir até final 
deste ano. Existem três 
instrumentos que se po-
deriam usar: o valor da 
indemnização, o tarifário 
e o tempo de concessão. 
Nós só temos o tempo, 
não temos outra alternati-
va. Não queremos aumen-
tar o tarifário nem pagar 
a indemnização. O único 
elemento disponível é o 
tempo e é por aí que va-
mos caminhar.”

Para os munícipes que 

MÁRIO CONSTANTINO FEZ REVELAÇÕES SOBRE 
PREÇO DA ÁGUA E INDEMNIZAÇÃO MILIONÁRIA

pagam a fatura, o novo 
acordo vai também salva-
guardar os preços, garantiu 
o edil: “Do acordo que está 
a ser desenhado, o tarifário 
será muito melhor do que 
aquele que foi apresenta-
do em 2018 pelo executi-
vo socialista. Apenas no 
saneamento terá de haver 
um pequeno ajuste, embora 
bem menor do que estava 
previsto”. 

EDIL DEU GARANTIA 
SOBRE ATERRO

Na mesma entrevista, o 
presidente da Câmara de 
Barcelos asseverou que a 
empresa intermunicipal 
Resulima, que gere o aterro 
em Paradela (na fronteira 
com a Póvoa), está interes-

sada em eliminar quaisquer 
odores libertados pelo equi-
pamento que estejam a afe-
tar as populações poveiras 
das freguesias de Laundos 
e de S. Pedro de Rates. Má-
rio Constantino quis deixar 
uma garantia clara: “Nós es-
tamos muito atentos e tudo 
faremos para que a Resu-
lima encontre as soluções 
mais eficazes para que não 
aconteçam episódios como 
aconteceram em janeiro e 
fevereiro passados”. 

O autarca salientou que os 
eventuais problemas estão a 
ser estudados pela Univer-
sidade de Aveiro porque 
ninguém deseja incomodar 
as populações com uma es-
trutura que custou muito 
dinheiro, 28 milhões de eu-
ros, para aplicação de uma 

tecnologia de ponta: “Te-
mos o máximo de respeito e 
cuidado com estas questões 
porque ninguém pode dizer 
que está feliz se as coisas 
não correm bem. O que exi-
gimos, quer eu quer o pre-
sidente da Câmara de Viana 
do Castelo, enquanto vogais 
do Conselho de Adminis-
tração, é que a Resulima 
faça os estudos necessários. 
A Universidade de Aveiro 
está a fazê-lo para perceber 
quais são os níveis de polui-
ção que os odores podem 
eventualmente provocar e 
que soluções apontam para 
mitigar esse efeito.”

Mário Constantino diz 
compreender a defesa que 
o presidente da Câmara da 
Póvoa faz do município que 
lidera, mas acredita que a 
situação está melhor do que 
no arranque de funciona-
mento do aterro: “Já con-
vidámos o presidente Aires 
Pereira e ele acedeu a ir ver 
e perceber no local que a 
situação foi um pouco em-
polada e que tem havido um 
trabalho no sentido de mi-
norar os impactos. Houve 
realmente algumas dificul-
dades no início da atividade 
em 2022, devido ao tempo 
insuficiente de maturação, 
com a libertação de odores 
que efetivamente prejudica-
ram e chegaram às popula-
ções, mas a empresa está a 
corrigir essa questão.”

Seja como for, o presi-
dente da Câmara da Póvoa 
impediu a circulação de 
camiões pesados entre Lau-
ndos e Paradela, o que gera 
um problema para os veí-
culos pesados que vão en-
tregar os resíduos ao aterro. 
No entanto, Mário Cons-
tantino acredita que, com o 
tempo e com a normalidade 
esperada, a situação pode-
rá ser diferente: “Estamos 
a encontrar uma alternati-
va, embora tenha de passar 
pela Póvoa porque não há 
outra forma. Somos dois 
concelhos que se cruzam e 
é normal que isso aconte-
ça. O presidente da Câma-
ra da Póvoa defende e bem 
o seu território, mas temos 
boas relações. Acredito que 

quando a CCDRN se pro-
nunciar e der pareceres 
favoráveis que garantam a 
normalidade da situação, 
haja outra disponibilida-
de para conversar porque 
existe um nó da A28 tão 
perto e não faz sentido 
os camiões andarem pelo 
meio das freguesias.”

NÓ NA A7 E APOSTA 
NAS EMPRESAS

A criação de um nó na 
auto–estrada A7, na zona 
de Balasar / Fradelos, 
tem sido reclamada pelos 
presidentes das Câmaras 
da Póvoa de Varzim e de 
Vila Nova de Famalicão. 
Mas Mário Constantino 
também se diz interessa-
do na estrutura e junta-se 
à reivindicação. O edil 
considera que as fregue-
sias do sul do concelho de 
Barcelos podem ter muito 
a ganhar: “Barcelos sairá 
beneficiado com essa saí-
da na zona de Negreiros e 
Macieira. Estamos empe-
nhados nisso e em sintonia 
com o presidente da Câ-
mara da Póvoa, tendo ma-
nifestado disponibilidade 
para criar uma variante 
de ligação fácil a esse nó. 
Acredito que vai ser uma 
realidade a curto-prazo. 
O que o ministro das In-
fra-Estruturas nos disse é 
que estão numa fase de es-
tudos para perceber qual a 
melhor solução financeira 
para fazer a obra, mas pa-
receu-nos que há interesse 
em avançar. 

Outro assunto abordado 
por Mário Constantino foi 
a criação de parque em-
presariais intermunici-
pais: “Conversamos com 
Braga, Famalicão e Póvoa 
de Varzim no sentido de 
criarmos três grandes zo-
nas industriais nos limites 
dos nosos concelhos. O 
objetivo é potenciar a vin-
da de empresas de grande 
dimensão e fazer crescer 
a região. Estamos a tra-
balhar em conjunto nos 
PDM para que isso seja 
uma realidade a médio-
-prazo”.
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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€

ESPOSENDE Pub
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Depois de vencerem o 
Montalegre por 2x1 no 
regresso ao estádio varzi-
nistas, foi num cenário de 
grande dificuldade, na tar-
de do passado sábado, que 
os Lobos do Mar consuma-
ram a primeira derrota no 
campeonato. Contra o S.
João de Ver, a chuva e o es-
tado encharcado do relvado 
não podem desculpar toda 
uma exibição que, como 
afirmou no final do jogo o 
técnico Tiago Margarido, 
“ficou aquém do que de-
veríamos ter feito”. A ina-
daptação e a desinspiração 
da equipa permitiram aos 
locais irem paulatinamente 
tomando conta do jogo, de-
monstrando sempre maior 
agressividade na aborda-
gem dos lances divididos. 
Como é seu apanágio, Tia-
go Margarido fez várias 
alterações, tanto no onze 
inicial, como ao longo do 
jogo, nomeadamente com 
a estreia de João Vasco logo 
no inicio da segunda par-
te. De bola parada, surgiu 
o golo solitário dos locais, 
com Léo Cá a aproveitar 
a ressaca de uma bola que 
ninguém conseguiu aliviar 
da zona de conflito. Um 
golo que valeu a perda de 
3 pontos e da liderança na 
série A da Liga 3. Como diz 
o ditado “foram-se os anéis, 
mas ficaram os dedos” e, na 

próxima sexta-feira, haverá 
a oportunidade para retifi-
car este resultado, perante 
um Vitória B, também ávi-
do de pontos, e que trocou 
de treinador nesta semana. 
Será também uma noite his-
tórica para o clube, com a 
inauguração da Iluminação 
led, um dos grandes investi-
mentos desta direção.

NOVO REFORÇO 
OFENSIVO PARA 
ATACAR A SUBIDA

João Vasco é reforço do 
Varzim. O jogador estava 
sem clube e pode ser já ins-
crito e utilizado pelo emble-
ma varzinista. O extremo 
e médio ofensivo é natural 

de Viana do Castelo e tem 
27 anos. João Vasco jogou 
no Académico de Viseu na 
época passada e marcou ao 
Varzim no jogo da primeira 
volta da II Liga. Agora será 
mais uma boa opção para 
o setor ofensivo da equipa 
treinada por Tiago Margari-
do. A oficialização pelo clu-
be sublinhou que “há sem-
pre espaço para acrescentar 
qualidade!”. O jogador assi-
nou até ao final desta época.

GUINÉ-BISSAU 
VOLTA A CHAMAR 
LATERAL DIREITO

Tito Júnior foi novamente 
convocado para representar 
a seleção da Guiné-Bissau 

CHUVA TRAVA INVENCIBILIDADE ALVINEGRA

passado sábado e o funeral 
realizou-se na segunda-
-feira, na Igreja de S. José 
de Ribamar, indo depois o 
corpo a sepultar no cemité-
rio da Póvoa. 

em dois jogos amigáveis. 
O lateral direito varzinista 
tem sido titular indiscutível 
neste início de época e vol-
tou a merecer a confiança do 
selecionador. Depois de já 
ter registado duas interna-
cionalizações, a última em 
Setembro, Tito Júnior terá 
hipóteses de defrontar Haiti 
e República Democrática do 
Congo nos dias 16 e 20 de 
novembro.

FALECEU ANTIGA 
GLÓRIA VARZINISTA

Aos 73 anos de idade, 
morreu José Marques, cujo 
talento precoce para o fute-
bol o levou aos juniores do 
Benfica em 1965. Depois, o 
talentoso médio jogou con-
secutivamente no Varzim 
entre 1967 e 1975, teve uma 
curta saída para o Sporting 
de Braga e regressou à Póvoa 
para mais duas temporadas 
antes de rumar ao Ribeirão, 
Salgueiros, Neves e Arcoze-
lo, onde terminou a carreira 
em 1983. Ao todo foram dez 
anos de camisola alvinegra 
vestida numa fase de ouro 
para o emblema poveiro. O 
antigo jogador faleceu no 
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Cumprindo uma pro-
messa feita, o presidente 
da Associação de Futebol 
do Porto visitou a entida-
de que organiza a compe-
tição inter-freguesias em 
Vila do Conde. José Neves 
destacou a conexão e coo-
peração existente entre as 
duas instituições: a que 
lidera, distrital, e a vila-
-ondense, presidida por 
Luís Costa, que agradeceu 
o gesto. Simbolicamente, a 
Associação de Futebol do 
Porto entregou dez bolas 

FUTEBOL

à entidade organizadora 
do campeonato de futebol 
popular de Vila do Conde. 
“Viemos cumprir a promes-
sa que tínhamos feito. Pala-
vra dada é palavra honrada. 
Nesse sentido viemos com 
muito gosto visitar a asso-
ciação popular vilaconden-
se e o seu presidente, com 
quem temos uma relação 
estreita. Viemos ouvi-los 
e entregar aquilo que pro-
metemos, neste caso uma 
bolas de futebol. Existe uma 
cooperação estreita entre as 

duas partes. Queremos 
que as ligas populares 
tenham condições e trei-
nadores credenciados. É 
aquilo que podemos dar 
para recebermos também 
os seus ensinamentos. Há 
uma simbiose perfeita 
entre o que temos apren-
dido e o que temos dado”. 
Na sessão esteve também 
o vereador Mário Reis, 
do executivo camarário 
local, e Pedro Soares, se-
cretário da instituição 
distrital. 

AF PORTO FORTALECE LAÇOS COM 
FUTEBOL POPULAR DE VILA DO CONDE

MUITOS GOLOS NO ARRANQUE DAS 
COMPETIÇÕES INTER-CONCELHIAS

Foi recheado de golos o 
regresso das competições 
da Federação de Futebol 
Popular do Norte. Na Taça 
dos Campeões, no grupo 
A, o Amorim (campeão 
em título) goleou o Cru-
zeiro, de Penafiel, por seis 
bolas a zero, enquanto o 
Estela venceu em casa os 
vilacondenses do Árvore 
por duas bolas a zero. Na 
série B, o Navais recebeu 
o Ringe, de Santo Tirso, 
não tendo evitado o de-
saire por uma bola a zero, 
enquanto o Tougues foi 
derrotado na receção aos 

fafenses do Ases de S. Jorge 
por quatro bolas a duas. 

Na Taça Federação, o Ra-
tes foi a Fafe perder com o 
Quinchães por três bolas a 
uma, tendo folgado o Fajo-
zes, de Vila do Conde, na 
série A. No grupo B, o Agu-
çadoura recebeu e venceu 
o Ordins, de Penafiel, por 
quatro bolas a uma. Final-
mente, na série C, o Gião, 
de Vila do conde, deslocou-
-se ao campo do Santa Cris-
tina, em Fafe, tendo triunfa-
do por três bolas a uma.

Os próximos jogos decor-
rem a 12 de novembro. 

Pub
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RIO AVE SEM SAUDADES DO JAMOR
A 11ª jornada não dei-

xou saudades ao Rio Ave, 
mas servirá certamente 
para tirar ilações e melho-
rar no futuro. O Rio Ave 
foi até ao Jamor defrontar 
o Casa Pia e não conseguiu 
dar sequência ao triunfo 
da ronda anterior. Os rioa-
vistas foram derrotados 
por uma bola a zero, ten-
do sofrido o golo a meio 
da segunda parte. A turma 
orientada por Luís Frei-
re tentou mudar o rumo 
dos acontecimentos até ao 
fim, mas não teve oportu-

nidade de festejar. “Aceita-
-se o resultado porque não 
conseguimos fazer o nosso 
golo, mas temos muito para 
melhorar e vamos melhorar. 
Acredito que na segunda 
volta vamos mostrar isso”, 
concluiu o técnico vilacon-
dense. Com este resultado 
os verde e brancos seguem 
no 13º posto com 12 pontos 
acumulados. Os adeptos do 
Rio Ave que rumaram até 
Oeiras espera agora uma 
reação no próximo domin-
go quando a equipa receber 
às 15h30.

RIO AVE LEVOU AS CONTAS AO VERMELHO PARA SUBIR
A maioria dos sócios do 

Rio Ave presentes na As-
sembleia Geral, realizada 
na tarde do passado sába-
do, aprovou o relatório e 
contas da temporada an-
terior que o clube, atual-
mente no principal esca-
lão do futebol profissional, 
viveu na II Liga - através 
da sua SDUQ (Sociedade 
Desportiva Unipessoal 
por Quotas) - mas teve to-
das as outras componen-
tes num plano positivo. 
Segundo uma informação 

do canal de informação ofi-
cial rioavista, fora da SDUQ 
registou-se “um resultado 
líquido positivo de 110 mil 
e 219 euros (um aumento 
se considerarmos o exercí-
cio anterior de 24 mil 161 
euros)”.

Todavia e embora os es-
tatutos não obriguem a tal, 
a direção presidida por An-
tónio da Silva Campos apre-
sentou as contas da Rio Ave 
SDUQ (que gere o futebol 
profissional) que teve “um 
resultado negativo de 6 mi-

lhões e 58 mil e 969 euros”. 
“Um valor extremamente 
inflacionado pela aposta 
desportiva arrojada no ano 
que marcou a subida de di-
visão e que, acredita-se, se 
reequilibrará agora, com o 
aumento exponencial de re-
ceita”, lê-se na mesma nota. 
“Registe-se ainda que os 
sócios presentes aprovaram 
um voto de louvor à dire-
ção, pelo trabalho desempe-
nhado no último ano, bem 
como a todos os colabora-
dores do Clube”. 

Pub
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  PÓVOA ANDEBOL B 
É EQUIPA SENSAÇÃO

Uma mão cheia de vi-
tórias nos cinco jogos 
realizados fazem da equi-
pa B do Póvoa Andebol a 
grande sensação da sua 
série do campeonato na-
cional da 2ª divisão. Ga-
briel Pinto Ferreira tem 
o ADN do clube, no qual 
iniciou a prática da mo-
dalidade, transmitindo 
esses valores para jovens 
que querem chegar mais 
além. No jogo referente 
à 5ª jornada, realizado 
no Pavilhão da Escola de 
Beiriz, os poveiros vence-
ram o Gondomar Cultu-
ral por 26x19. Apesar da 
vitória e da consequente 
liderança na classifi cação, 
o jovem técnico poveiro 
não deixou de demons-
trar algum desconforto 

poveiros perderam com 
o FCPorto por números 
expressivos e que não dei-
xaram satisfeito o técnico 
Jorge Carvalho. Sofrer 44 
golos revela uma atitude 
defensiva não tão agres-
siva e competente quanto 
o técnico poveiro deseja-
va. No ataque, marcar 26 
golos ao FCPorto até não 
é mau, mas pouco valeu 
para equilibrar um emba-
te com claro favoritismo 
para os campeões na-
cionais. Na próxima jor-
nada, o Póvoa Andebol 
recebe o Belenenses, que 
tradicionalmente cria 
muitas difi culdades. A jo-
gar em casa, será impor-
tante o apoio dos adeptos 
para fazer a diferença nas 
horas menos positivas.

pela exibição menos con-
seguida dos pupilos. A exi-
gência é alta e mesmo com 
adversários que investiram 
muito para chegar à 1ª di-
visão, o objetivo é ganhar 
sempre. Ou, pelo menos, 
dignifi car a camisola que 
envergam, respeitando os 
adversários sempre com a 
atitude de os querer derro-
tar. O próximo adversário 
é o Santana.

DERROTA COPIOSA 
NO DRAGÃO ARENA

Depois de 3 vitórias se-
guidas, a equipa do Póvoa 
Andebol averbou outras 
tantas derrotas no escalão 
principal contra adversá-
rios que estão no topo da 
tabela. Na 6ª jornada, os 

A equipa sénior do Póvoa 
Futsal / Varzim não conse-
guiu travar os adversários 
do topo da tabela, empa-
tando em casa com o Paços 
de Ferreira e perdendo no 
reduto do Dínamo Sanjoa-
nense. Na estreia dos jogos 
no Pavilhão da Escola Eça 
de Queirós, a equipa lide-
rada por André Crud não 
foi além da igualdade a 3 
golos. Um jogo que marcou 
também a estreia do pivô 
Sílvio Moreira, que foi o 
autor de um dos golos, ten-
do o capitão Simas e César 
Ribeiro fechado as contas. 

PÓVOA FUTSAL EMPATA 
EM CASA E PERDE FORA

Três dias depois, aprovei-
tando o Feriado do Dia de 
Todos os Santos, os povei-
ros viajaram até S. João da 
Madeira, onde acabaram 
derrotados por 3x2. Um 
jogo em que os locais abri-
ram o marcador, mas com 
Zé Paulo a empatar antes 

do intervalo. Na segunda 
metade, Nuno Barbosa deu 
vantagem aos poveiros que, 
no entanto, não consegui-
ram evitar a cambalhota no 
marcador. No próximo dia 
5, pelas 19h, os pupilos de 
André Crud recebem o Ma-
cedense.
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CDP COM TRIPLETA VITORIOSA NO BASQUETEBOL
O fim de semana foi de 

sucesso desportivo para as 
equipas seniores do Des-
portivo da Póvoa. Depois 
da eliminação na Taça de 
Portugal, a equipa femini-
na jogou em Vizela e ven-
ceu por expressivos 33x59. 
Uma vitória das pupilas do 
professor Pedro Dias numa 
caminhada de reestrutura-
ção de uma equipa que já 
foi uma referência a nível 
nacional, nomeadamente 
quando conquistou o cam-
peonato da 1ª divisão.

Já a equipa B masculi-
na foi vencer o VC Viana 
por 63x72, numa jornada 
em que o professor José 
Ricardo contou com os 
habituais trunfos que vão 
trabalhando com a equi-
pa principal. Apesar de 
uma jornada dupla, com 
viagem à Madeira e uma 
noite de pouco descanso, 
o compromisso destes jo-
vens para com o clube e 
a secção de basquetebol é 
deveras notável.

poveira lutasse pela vitó-
ria até ao último segundo. 
O poste senegalês Abdou-
layie Ngom (2m16) e o 
poste inglês Christophen 
Tawiah (2m08) acrescenta-

ESTREIA COM DUPLA VITÓRIA DO VÓLEI FEMININO
A estreia da equipa sé-

nior feminina de voleibol 
do Desportivo foi coroada 
com duas vitórias. A con-
tar para a Taça de Portu-
gal, as pupilas do profes-
sor Tó Ferreira venceram 
o Dramático de Cascais 
por 3 sets a 1, num jogo 
bastante emotivo, com as 
forasteiras a nunca baixa-
rem os braços. Já a contar 
para a jornada inaugural 

do campeonato nacional 
da 3ª divisão, a história foi 
outra. A Associação Des-
portiva de Esposende foi o 
adversário e demonstrou 
ser uma equipa jovem e 
curta para ombrear com 
as poveiras. Uma vitória 
por 3 sets a 0 num jogo que 
permitiu ao técnico das po-
veiras fazer jogar todas as 
atletas.

Com um plantel com al-

ram altura e peso na luta 
das tabelas, mas também 
evidenciaram qualidades 
que ajudaram a equipa a 
marcar pontos. Para além 
disso, permitiram ao pro-
fessor José Ricardo uma 
maior rotação do plantel, 
embora tendo também 
como baixas Nuno Oli-
veira e Eduardo Coelho. 
Paulo Sereno é já uma 
carta fora do baralho, po-
dendo mesmo perder o 
resto da época por lesão. 
O herói individual acabou 
por ser o nigeriano Came-
ron Oluyitan com os 24 
pontos na conta pessoal, 
sendo que os derradeiros 
3 desfizeram a igualdade a 
88 pontos a 7 décimas do 
final.

Na tarde do próximo 
sábado, o Pavilhão Fer-
nando Linhares de Castro 
certamente terá lotação 
esgotada para o jogo que o 
CDP defrontará o Sanga-
lhos em busca da segunda 
vitória na prova. 

gumas caras novas, mante-
ve-se uma espinha dorsal 
composta por atletas com 
uma ligação forte ao clube 
e que almejam voltar a jo-
gar na 2ª divisão. Contudo, 
esta não será uma missão 
fácil, até porque há clubes 
adversários que apostam 
em atletas estrangeiras e de 
algum gabarito, investindo 
nas fases decisivas, o que 
não acontece com o CDP.

Notável foi também a 
conquista da primeira vitó-
ria na Liga. Contra o CAB, 
a inclusão de dois novos 
reforços estrangeiros foi 
decisiva para que a equipa 

 EMPATE PENALIZA INEFICÁCIA DOS HOQUISTAS
A igualdade a duas bolas 

conseguida na deslocação 
ao reduto da Académica 
de Coimbra acabou por 
saber a pouco à equipa sé-
nior de hóquei em patins. 
Depois de dois triunfos 
consecutivos, a formação 
liderada por Ruben Fan-
gueiro quebrou o ascen-
dente dos últimos jogos, 
demonstrando algumas 
fragilidades contra os es-
tudantes. Embora estando 
sempre por cima no mar-
cador, os poveiros falha-
ram na eficácia das bolas 

paradas. Diogo Fernandes 
e Luís Melo desperdiçaram 
oportunidades para ampliar 
a vantagem e na baliza Ro-
dolfo Sobral não conseguiu 
evitar um livre direto. Tiago 
Pereira e Luís Melo foram 
os marcadores de serviço. 
Agora irá seguir-se uma 
pausa de 3 semanas devido 
ao Mundial e a competição 
só regressa no final do mês 
de Novembro, com Ruben 
Fangueiro a puder contar 
finalmente com todos os 
atletas. Miguel Castro tem 
sido uma ausência devido a 

compromissos profissionais 
e os restantes elementos 
também estarão disponí-

veis para continuar a subir 
na zona norte do segundo 
escalão em que a equipa 

poveira é 4ª classificada 
com 10 pontos em 6 jogos 
realizados.
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Dois poveiros integra-
ram a comitiva de Portugal 
que participou no Cam-
peonato do Mundo de Ka-
rate em Konya, na Turquia, 
no final deste mês. Mar-
ta Guimarães e Luciano 
Novo, ambos do escalão 
cadete, defenderam as co-
res nacionais na vertente 
de kumite na competição 
organizada pela World Ka-
rate Federation, o organis-
mo máximo da modalida-
de, que reuniu os melhores 
karatecas internacionais.

Luciano Novo, do CKA 
Póvoa de Varzim, perdeu 
na primeira eliminatória, 
na categoria -63kg, por 
1x0, diante de um adver-

LUCIANO E MARTA SEM SORTE NO MUNDIAL

govina, por 2x0. 

CKA COLECIONA 
MEDALHAS

O CKA Póvoa de Varzim 

Na semana anterior, o 
CKA também obteve  9 
lugares de pódio na se-
gunda edição do Portugal 
ShotoOpen que decorreu 
na Costa da Caparica.  Os 
resultados mais relevantes 
foram obtidos em kumite 
com as vitórias de Eva Flo-
res em cadetes e juniores, 
da juvenil Joana Silva e do 
iniciado João Vinhal. Real-
ce ainda para o segundo 
lugar de Pedro Dias em 
iniciados e as terceiras 
posições alcançadas pelos 
iniciados Martim Almeida 
e Leonor Salvador e pelo 
júnior Guilherme Lopes. 
O iniciado Pedro Dias foi 
também terceiro em kata.

Foi com uma prova de 
preparação de corta-ma-
to, em Navais, na manhã 
do passado domingo, que 
se ultimaram pormenores 
para o início da 42ª edição 
do Plano de Promoção do 
Atletismo da Póvoa de Var-
zim. 

O arranque vai suceder 
na manhã do próximo do-

ARRANQUE DO 42º PPA 
PREPARADO EM NAVAIS

e pista, percorrendo todo o 
concelho. A cerimónia de 
encerramento está prevista 
para 10 de junho com a en-
trega de prémios. Além da 
estreia, refira-se que até ao 
final de 2022 irão decorrer 
mais três jornadas: dia 20 
deste mês em Argivai, dia 4 
de dezembro em Balasar e 
dia 18 em Aver-o-Mar.

mingo. A freguesia de Beiriz 
será palco da primeira corri-
da, na vertente de corta-ma-
to, que vai reunir centenas 
de atletas de uma dezena de 
coletividades.

A competição vai decor-
rer até meados de maio e 
mantém um calendário de 
12 jornadas nas especialida-
des de corta-mato, estrada 

sário de Montenegro. Mar-
ta Guimarães, do CK Maia, 
também foi eliminada no 
primeiro combate, na ca-
tegoria -48kg, frente a uma 
oponente da Bósnia Herze-

esteve em bom nível na 
sexta edição do Torneio de 
Almodôvar realizado no 
passado fim de semana. A 
equipa poveira participou 
com dez atletas dos esca-
lões de formação e alcançou 
7 lugares de pódio. A única 
vitória pertenceu ao juve-
nil João Vinhal em kumite. 
Também nesta vertente e 
escalão merecem realce os 
segundos lugares de Pedro 
Dias e Mariana Rosa. A 
terceira posição foi obtida 
pelos juvenis Leonor Salva-
dor e Leonor Martins e pelo 
iniciado Lucas Oliveira. Fi-
nalmente, em kata, Pedro 
Dias conseguiu também ser 
terceiro classificado.

Adriano Niz foi dis-
tinguido na Gala que a 
Federação Portuguesa de 
Natação promoveu em 
Vila Real. Os melhores 
atletas da época 2021-
2022 foram reconhecidos 
pela entidade que gere a 
modalidade e o nadador 
poveiro juntou mais um 
diploma à vasta coleção 

CAMPEÃO EUROPEU FOI RECONHECIDO PELA FPN
de prémios que já tem em 
casa. Adriano Niz recebeu 
um Prémio de Mérito Des-
portivo pelos dois títulos 
(nos 100 e 200 metros cos-
tas) de campeão europeu 
master obtidos no passado 
verão em Itália.

No final, o experiente 
atleta fez vários agradeci-
mentos:“ O meu obrigado 

a todos que diariamente 
estão envolvidos no meu 
trabalho e por me ajudarem 
na realização de mais um 
objetivo. O meu obrigado à 
Federação pela distinção. O 
reconhecimento e gratifica-
ção por estes resultados são 
motivação para continuar 
e tentar dar sempre o meu 
melhor em prol da natação”.
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Joel Rodrigues foi ter-
ceiro classificado no Mun-
dial Júnior de Bodyboard. 
A última etapa da com-
petição decorreu nas fa-
mosas ondas de Fronton 
King, em Espanha. Depois 
de ter brilhado durante 
todo o evento, a final não 
correu de feição ao atleta 
do Naval Povoense, que 
teve de contentar-se com a 
quarta posição.

Feitas as contas no 
ranking final, o ‘Fogue-
te das Caxinas’ ficou no 
terceiro posto, apenas su-
perado por um espanhol 
e um peruano. O jovem 
treinado por Rui campos 
sonhava com a conquista 
deste título internacional 
e por pouco não o conse-
guiu depois de já ter sido 
vice-campeão no ano pas-
sado.

PÓDIO MUNDIAL PARA JÚNIOR 
DO CLUBE NAVAL POVOENSE 

gonista do feito chama-
-se Luana Dourado (ao 
centro na foto), que do-
minou a prova feminina 
e, aos 13 anos, viu pre-
miado o esforço e a de-
dicação com a subida ao 
topo do pódio na prova 
realizada em Carcavelos. 
É de destacar também 

Rua 27 de Fevereiro, Praceta da Lagoa 192 - 4490-452 Póvoa de Varzim
Bairro dos pescadores, 53 - 4480-683, Vila do Conde, 

Horários: 9h30 - 00h00 Seg- Dom
Telemóvel: 913 390 477 * Telefone: 252 178 551

Email: geral@bolosdofolheta.pt

Póvoa de Varzim e Vila do Conde

O Bolos do Folheta tem características 
diferentes do convencional: bolos, chocolates e 
bolachas com cunho pessoal e sem quaisquer 
imitações. Assim como o nosso espaço em Vila 
do Conde e Póvoa de Varzim, onde as pessoas 
se sentem bem e confortáveis. 
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a prestação de Carolina 
Dias, que chegou à final 
e obteve o quarto lugar. 
A mesma classificação foi 
registada por Frederico 
Castelo Branco no setor 
masculino. Estes resulta-
dos mostram que o clube 
continua a formar novos 
talentos.

LUANA DE OURO 
NO NACIONAL SUB-14 

O CNP tem uma campeã 
nacional de bodyboard no 
escalão sub-14. A prota-

PÓLO COMEÇA COM 
APOSTA NOS JOVENS

O CNP arrancou com 
uma vitória e duas der-
rotas a participação nos 
campeonatos nacionais de 
pólo aquático.

A equipa principal es-
treou-se na primeira di-
visão com um triunfo por 
16x11, diante do CNAC, 
obtido na Senhora da 
Hora. O jogo marcou a 
estreia de Ana Silva como 
treinadora depois de vá-
rios anos de conquistas 
nacionais nos escalões jo-
vens. Em destaque estive-
ram dois jogadores: Tiago 
Mineiro marcou 6 golos e 
Pedro Coentrão apontou 
cinco tentos.

A formação B, que foi 
este ano formada com 
o objetivo de dar expe-
riência aos mais novos, já 
realizou dois jogos no se-
gundo escalão, tendo per-
dido frente ao CDUP por 
10x14 e com o Fluvial por 
15x6. 
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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

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

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

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 
 Paula Gauzzi
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 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

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

O Nosso Quiosque 
 Paula Gauzzi
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

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

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

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 

MINDELO

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 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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RÁDIO

SORTEIO DA PATRIPOVE
As instalações da Onda 

Viva foram palco, na pas-
sada semana, do sorteio 
promovido pela Patripove 
– Associação de Defesa e 
Consolidação do Patrimó-
nio Poveiro. A rádio é um 
dos parceiros da iniciati-
va que também envolve 
o Movimento Lírio Azul 
e a Câmara Municipal de 
Santo Tirso.

Coube ao administra-
dor da Onda Viva, José 

Gomes Alves, também 
membro do Conselho Con-
sultivo da Patripove, a reti-
rada dos números da sorte. 
O prémio de duas noites de 
alojamento no Villa C Bou-

SITE DA ONDA VIVA CHEGA ÀS 30 MIL NOTÍCIAS
É um indicador, mas 

é um grande indicador. 
Uma noticia publicada na 
página web da Onda Viva 
no passado dia 20 de ou-
tubro foi a número 30 mil 
do contador do “site” da 
rádio. 

Trinta milhares que fo-
ram para si, abordando 
áreas tão diversas como 
sociedade, economia, po-
lítica, desporto...enfi m de 
tudo um pouco e muito 
de tudo. E sobre a Póvoa 

de Varzim, Vila do Conde, 
Esposende, Trofa e de ou-
tros concelhos da região. E 
mesmo sobre o mundo e o 
país como foi especialmente 
vivido aquando da pande-
mia de COVID 19. Mesmo 
nesses tempos difíceis para 
todos, a sua rádio esteve ao 
seu lado. Na sua companhia. 

Trinta mil é, todavia, um 
valor que peca por defeito 
já que houve um período 
em que a rádio esteve nou-
tro local na Internet não 

tique Hotel foi para o bilhe-
te 286. O prémio de oferta 
de um batismo de voo pelo 
Aero Club de Braga saiu ao 
bilhete 327. O prémio da 
marca Ana Sousa (clutch e 
écharpe) foi para o porta-
dor do bilhete 208, Vasco 
Agonia, que já veio levantar 
a oferta.

Os outros prémios de-
vem ser levantados nas ins-
talações da Rádio na Rua 
Almirante Reis nº 1285, 

entrando, por isso, na con-
tabilidade que agora se veri-
fi cou. Mas, a título de exem-
plo, é possível constatar que 
em Abril de 2019 assinala-
mos as 17 mil notícias acu-
muladas o que, fazendo as 
contas, signifi ca que, desde 
então, em três anos e meio, 
a Onda Viva ofereceu aos 
navegadores no site mais 13 
mil novidades, em média 
quase 310 por mês, mais de 
dez por dia. Isto sem con-
tar com outras formas de 

EMPRESAS

CRÉDITO AGRÍCOLA LANÇA NOVA CAMPANHA
O Crédito Agríco-

la apresentou uma nova 
campanha institucional a 
nível nacional sob o mote 
“Estamos Cá Por Um Bem 
Maior”. Inserida no âmbi-
to dos objetivos estratégi-
cos do Crédito Agrícola e 
focada no novo posicio-
namento do Grupo, em 
“ser uma referência de 
sustentabilidade em Por-
tugal”, a nova campanha 
publicitária centra-se so-
bretudo no compromisso 
do CA enquanto agente 
activo de mudança para 
um mundo melhor.

A campanha reforça 
aquele que tem sido o só-

lido percurso do Crédito 
Agrícola na sua relação de 
proximidade com as pes-
soas, empresas e com o am-
biente, leva-nos também 
a projectar o seu compro-
misso enquanto agente de 
mudança para um mundo 
melhor. Com a campanha 
“Estamos Cá Por Um Bem 
Maior”, o Crédito Agrícola 
visa mostrar que não é o di-
nheiro que faz girar o mun-
do, mas sim o bem que se 
pode fazer com ele.

“Os últimos anos foram, 
e continuam a ser, de enor-
mes incertezas quer para as 
pessoas como para as em-
presas a nível global, alte-

rações que têm impactado 
a um ritmo muito elevado 
toda a sociedade civil por-
tuguesa. Como agente de 
mudança e de proximida-
de, o Crédito Agrícola sen-
tiu a necessidade de, através 
desta nova campanha insti-

tucional, mostrar que existe 
um Banco que não reduz o 
valor do dinheiro a uma só 
dimensão, o lucro. O nosso 
maior propósito é conse-
guirmos estar ainda mais 
próximos das pessoas e das 
empresas porque acredi-

tamos que “Estamos Cá 
Por Um Bem Maior” e só 
juntos é possível fazer o 
mundo girar”, afi rma Isa-
bel Matos, Directora de 
Comunicação do Grupo 
Crédito Agrícola.

Lançada na passada 
semana em território na-
cional a nova campanha 
institucional apresenta o 
Crédito Agrícola nas suas 
vertentes de sustentabili-
dade, interajuda, desen-
volvimento social e pro-
ximidade, sendo o Banco 
que realmente pertence às 
pessoas porque tem um 
compromisso com um fu-
turo justo e sustentável.

informação que lá estão na 
secção podcast - programas 
(Grande Entrevista, Ponta-
pé de Canto, Em Foco, Elei-
ções Autárquicas de 2021) e 
noticiários - e também no 
acesso direto ao jornal “No-
tícias Onda Viva” e noutros 
trabalhos.

A redação da Rádio 
Onda Viva não se restringe 
ao meio digital e, também 
como sucede em todo o 
país, não tem o número de 
jornalistas que gostaria, daí 

que a fasquia agora ultra-
passada signifi que tam-
bém muito para os seus 
profi ssionais. Mas como 
nem todas as informa-
ções estarão no “site” ou 
na fornada “notícias”, a 
audição da sua rádio con-
tinua a ser imprescindível 
diariamente e, sim, tam-
bém o pode fazer através 
da página ofi cial da esta-
ção.

20 de outubro foi um 
marco, mas foi sobretu-
do.. o seu marco.

A si, que nos segue 
nas diversas plataformas 
“Onda Viva” em todo o 
mundo, dizemos, reco-
nhecidos: Obrigado!

O Banco nacional
com pronúncia local

Desde 1911
Para mais informações:

#SustentabilidadeCA

creditoagricola.pt

ESTAMOS CÁ

POR UM BEM MAIOR
Acreditamos que não é o dinheiro 

que faz girar o mundo

mas sim o bem que se pode fazer com ele.
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sendo obrigatória a apre-
sentação do bilhete vence-
dor e a respetiva identifi ca-
ção. Se não for reclamado 

no prazo de 30 dias, este 
reverte a favor de uma 
instituição com fi ns de as-
sistência humanitária.
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ça com as divisões no parti-
do conservador sobre imi-
gração e pertença à União 
Europeia, as consequências 
do Brexit, o declínio relativo 
da posição do Reino Uni-
do no mundo e a crescente 
aceitação de agendas radi-
cais e de políticos imprepa-
rados na liderança de parti-
dos e de governos. 

Os 50 dias de Governo e 
a rápida queda de Liz Truss 
foram marcados pela alte-
ração da política económi-
ca do Governo e pelas suas 
desastrosas consequências. 
No dia 23 de Setembro 
Kwasi Kwarteng, o minis-
tro das finanças de Truss, 
apresentou um “mini-orça-
mento” que previa descidas 
significativas dos impostos 
centrados nos mais ricos 
que, sem compensação pela 
redução de despesas públi-
cas, seriam financiados pelo 
aumento da dívida pública. 
A reação dos mercados foi 
imediata, a libra entrou em 
queda e os juros pedidos 
para colocar dívida pública 
britânica começaram a subir 
vertiginosamente. O FMI, a 

OPINIÃO

A BALADA DE LIZ TRUSS

O “AUTO SUICÍDIO”DE MARCELO

Moody’s e o próprio presi-
dente dos Estados Unidos 
comentaram a nova política 
económica e fiscal consi-
derando-a errada, quando 
não desastrosa. A pressão 
foi tanta que a promessa de 
reduzir os impostos para 
os mais ricos foi abando-
nada ao fim de alguns dias 
e o ministro das finanças 
sobreviveu pouco mais do 
que 15 dias. Politicamente 
ferida de morte e obrigada 
a abandonar toda a plata-
forma em que baseava o seu 
plano de governação, com 
sondagens que colocavam 
o Partido Conservador no 
nível mais baixo de sempre, 
com uma taxa de aprovação 
historicamente baixa e com 
um governo em que se su-
cediam as demissões, Truss 
tornou-se um cadáver polí-
tico. Acabou por ser substi-
tuída pelo homem que tinha 
derrotado nas eleições inter-
nas do Partido Conservador 
e que nelas tinha alertado 
para a irresponsabilidade 
da sua plataforma política- 
Rishi Sunak.

O estrago foi feito. O Rei-

camente. Marcelo deixou de 
ser ele a controlar a política, 
deixou de ser o distribuidor 
de jogo, deixou, por via dis-
so, de dar uso ao cérebro, 
com tanta frequência, como 
anteriormente e admitamos 
que a idade também já não 
ajuda. Ora, como é necessá-
rio exercitar o cérebro para 
manter a saúde mental, e 
como ele não tem sido tão 
exercitado, só isso pode ex-
plicar as declarações suici-
das de Marcelo relativas aos 
casos de pedofilia na Igreja 
Portuguesa. Disse Marcelo: 
“Haver 400 casos não me 
parece que seja particular-
mente elevado”. É particu-
larmente elevado a exis-
tência de um simples caso, 
senhor Presidente da Repú-
blica. Mas se errar é huma-
no, insistir no erro é burrice 
e, infelizmente Marcelo, nas 
suas explicações continuou 
a insistir no erro. Mas como 
se não bastasse este dispa-
rate, ainda nos presenteou 

com outro, ao revelar que 
tinha ligado a D. José Orne-
las avisando-o de que tinha 
enviado uma queixa contra 
ele à Procuradoria-Geral 
da República. Perante es-
tas barbaridades, a crítica 
foi praticamente nula. Até 
o douto primeiro Ministro 
veio em socorro dele. Tam-
bém era o que mais faltava, 
depois de quatro anos a sus-
tentar Costa, que este não 
viesse, agora, defender Mar-
celo. Para percebermos um 
pouco melhor o que escre-
vo, imaginem que estas de-
clarações tinham sido feitas 
por Aníbal Cavaco Silva, no 
exercício do seu mandato 
presidencial!!! Já teria caído 
o “Carmo e a trindade”, já se 
teria apelado a um golpe de 
Estado, já estariam fragatas 
e submarinos de prevenção.

Mas com Marcelo Não. A 
Marcelo tudo é permitido. 
A Marcelo, o distribuidor 
de jogo, a infindável fonte, 
tudo e todos devem favores. 

no Unido precisará de acal-
mar os mercados e voltar a 
ganhar credibilidade junto 
deles com dolorosas políti-
cas de austeridade. 

De toda esta saga sobra-
ram algumas lições: o Reino 
Unido, não beneficiando do 
respaldo do Banco Central 
Europeu, já não tem poder 
suficiente para remar so-
zinho contra os mercados, 
coisa que deve ter custa-
do muito a engolir a todos 
aqueles que pensavam que 
o Brexit tornaria o RU mais 
forte e respeitado no mundo. 
A aplicação de uma agenda 
ideológica ultra-liberal sem 
considerações pelo contexto 
económico e social concreto 
de um país pode ter resul-
tados desastrosos. Políticos 
sem escrúpulos que vendem 
ilusões aos eleitores acabam 
por embater na realidade 
e causar danos que podem 
demorar anos a reparar. 

E o Reino Unido pós-
-Brexit já vai no quarto che-
fe de governo em 6 anos. Os 
4 chefes de governo antes do 
Brexit governaram durante 
31 anos… 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Marcelo é um dos protegi-
dos do sistema.   E o siste-
ma não gosta de exigência, 
de rigor, de disciplina. O 
sistema, gosta de defender 
publicamente a importância 
do elevador social, mas, na 
prática, não suporta nem 
tolera que alguém que veio 
de fora da capital, alguém 
que subiu na vida a pulso, 
alguém que não frequentou 
os salões chiques da capi-
tal, chegue aos mais altos 
cargos do poder e imponha 
ao País, o rigor e a exigên-
cia, da sua criação. O pro-
blema é que Cavaco FOI e 
É.  Marcelo não passa, nem 
passará de um jogo de som-
bras, alguém que que desde 
sempre viveu de convenções 
sociais, de um produto do 
sistema, do qual se tornou 
refém, de alguém que sem-
pre fingiu ser, alguém que 
nunca foi real…. Marcelo 
não passa, como bem disse 
um dia Manuel Maria Car-
rilho de “Gelatina Política”.

É do domínio público que 
não aprecio o desempenho 
de Marcelo Rebelo de Sou-
sa, enquanto Presidente da 
República. Não gosto do es-
tilo que imprimiu à função 
que exerce. Que fique claro 
que nada me move contra 
o cidadão Marcelo Rebelo 
de Sousa e confesso que até 
gostava do ouvir quando 
era comentador televisivo. 
Temos é visões diferentes 
sobre o modo como deve 
ser exercido o mandato 
presidencial. Nesse aspecto, 
acho que o actual Presiden-
te da República “trasvestiu” 
o exercício do mandato pre-
sidencial. Quem conhece 
Marcelo, sabe que ele adora 
e necessita ser o centro das 
atenções. Todavia, como 
já escrevi anteriormente, 
desde as últimas eleições 
Legislativas, que deram a 
maioria absoluta ao Par-
tido Socialista, Marcelo 
tornou-se, para mal da sua 
vaidade, irrelevante politi-

Liz Truss foi a primeira-
-ministra do Reino Unido 
com o mandato mais cur-
to. Foram apenas 50 dias. 
Num acesso de humor tipi-
camente britânico o jornal 
Daily Star organizou uma 
competição entre a duração 
do governo de Liz Truss e o 
ciclo de vida de uma alface 
que chegou a ser fielmen-
te acompanhada por quase 
dois milhões de pessoas. 
A alface acabou por ga-
nhar. Outra manifestação 
do inaudito da questão foi 
aquilo que aconteceu com 
a biografia de Liz Truss que 
estava pronta para ser lan-
çadas no mercado livreiro 
no Natal e que teve que ter 
o seu título subitamente 
alterado de qualquer coi-
sa como: “Completamente 
inesperada: os bastidores 
da incrível ascensão de Liz 
Truss ao poder” para “Com-
pletamente inesperada: os 
bastidores da inesperada 
ascensão e rápida queda de 
Liz Truss”.  

Para percebermos aquilo 
que aconteceu é necessário 
traçar uma linha que come-
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CONTRA A LIXEIRA
- LUTAR, LUTAR!

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 Nesta quarta-feira, 2 de 

Novembro, cidadãos maio-
ritariamente de Rates e de 
Laúndos, e outros, reuni-
ram-se, em ruidoso pro-
testo, junto à lixeira (sim, 
vamos chamar à “coisa” o 
seu justo nome, que é este: 
lixeira) que a RESULIMA 
(sociedade intermunici-
pal de tratamento e gestão 
dos resíduos dos municí-
pios de Arcos de Valdevez, 
Barcelos, Esposende, Ponte 
da Barca, Ponte de Lima e 
Viana do Castelo) implan-
tou na freguesia barcelense 
de Paradela, confrontan-
te com Laúndos e Rates, a 
escassos metros do antigo 
aterro sanitário de Laún-
dos, hoje um recanto de 
grande qualidade ambien-
tal desta freguesia poveira.

Iniciado em 2017, este 
equipamento entrou em 
funcionamento em 2021, 
após um investimento de 
30 milhões de euros. Con-
cebido para ser Unidade de 
Confinamento, Preparação 
e Tratamento (UCPT) de 
resíduos, apresentou-se, 
desde logo, à população vi-
zinha (quero dizer: até uma 
vizinhança distante vários 
quilómetros, por efeito do 
vento) como um poderoso 
agente poluidor, gerador de 
odores insuportáveis. Toda 
a retórica da empresa, que 
diz que este equipamen-
to a coloca “num patamar 
de excelência ao nível da 
valorização de resíduos, 
alterando o paradigma da 
gestão dos mesmos (…), 
promovendo a recuperação 
de materiais recicláveis e a 
valorização orgânica dos 
resíduos biodegradáveis” – 
tudo isso não passa de uma 
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fantasia que a realidade 
quotidiana desmente. 

A U.C.P.T. da Resulima, 
em Paradela, na fronteira 
com o município da Póvoa 
de Varzim, não passa, para 
o comum dos cidadãos, de 
uma lixeira a céu aberto. 
Tanto assim que, em maio 
deste ano, na sequência 
de uma vistoria técnica às 
instalações solicitada pelo 
município da Póvoa, foi 
dado à empresa um pra-
zo de 180 dias para acabar 
com o mau cheiro. O prazo 
terminou agora, mas o mau 
cheiro mantém-se. Qual o 
passo que se segue? A em-
presa vai efetivamente fa-
zer, de imediato, o que nes-
tes 6 meses não fez? E, se o 
não fizer, será encerrada? É 
que o atual, e insuportável, 
estado de coisas não pode 
continuar, sob pena de tor-
nar impossível a vida, sau-
dável, numa proximidade 
alargada.

Há duas questões que, a 
montante de toda a retórica 
ambiental aplicável (e que 
aqui faço questão de dis-
pensar), se impõe trazer à 
colação:

- A primeira questão é: 
porquê ali, na periferia sul 
da área geográfica produto-
ra destes resíduos, e não em 
território central da mes-
ma, que geraria poupança 
(financeira e ambiental) 
nas deslocações diárias 
das muitas viaturas trans-
portadoras de resíduos? 
- Obviamente, porque os 
municípios produtores sa-
biam (sabem) dos incon-
venientes que o sistema a 
instalar neste UCPT gera-
ria – desde logo, os odo-
res. Temos (nós, cidadãos 

cujos resíduos são tratados 
e valorizados pela LIPOR) 
conhecimento de que não 
tinha de ser assim. Da LI-
POR ninguém se queixa. 
Da LIPOR ninguém se 
afastou – pelo contrário, 
não param de crescer as 
urbanizações nas suas ime-
diações. Concluindo: só 
por má fé se pode entender 
a deliberação de a implan-
tar ali, longe dos principais 
aglomerados populacio-
nais da área servida, quase 
como quem atira lixo à cara 
dos vizinhos.

- A segunda questão é: 
não tratando devidamente 
os resíduos, o custo deste 
“serviço” é consideravel-
mente inferior ao que pa-
gam os municípios que os 
tratam com as exigências 
técnicas reclamadas pelos 
estados e pelos cidadãos 
conscientes da relevância 
que hoje têm as questões 
ambientais. Os municípios 
(e, consequentemente, os 
munícipes) servidos pela 
LIPOR sabem quanto lhes 
custa o tratamento (sim, o 
tratamento sério) de cada 
tonelada de resíduos. Os 
nossos concidadãos, que se 
queixam do custo que men-
salmente pagam por este 
serviço, têm agora, nesta 
lixeira de Paradela, a prova 
de que a qualidade de vida 
tem um custo elevado, mas 
que vale a pena pagá-lo. Se 
alguém tiver dúvidas, per-
gunte às gentes de Laúndos 
e de Rates quanto isto (o 
cheiro insuportável des-
ta lixeira) prejudica a sua 
vida quotidiana, até no que 
ela tem de mais sagrado, a 
saúde.

A correção das anoma-

lias (ou insuficiências) ali 
detetadas, designadamente 
das que geram os odores, 
implicará investimento 
suplementar avultado – e, 
consequentemente, fará 
subir o custo da operação 
de tratamento, que os mu-
nicípios deverão transfe-
rir para os munícipes. Ou 
seja: a intervenção que se 
impõe, para que este equi-
pamento deixe de parecer 
uma lixeira a céu aberto, 
tem custos, que em nome 
de uma das mais sagradas 
regras da sustentabilidade 
(a do utilizador-pagador) 
deverão ser assumidos pe-
los cidadãos e não interna-
lizados pelos municípios.

Como as coisas estão, vi-
gora aqui um caso gritante 
de desigualdade: os cida-
dãos servidos pela Resuli-
ma pagam bastante menos 
que os cidadãos servidos 
pela LIPOR e danificam 
o meio ambiente destes, 
cujos resíduos são devida-
mente tratados, à custa de 
pagamento adequado.

Concluindo: esta é uma 
situação revoltante, a todos 
os títulos. Há que lhe por 
cobro, quanto antes.

P.R.
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AS ANEDOTAS

No vestiário feminino a morena vê que a loira está um pouco 
atrapalhada e pergunta:
- O que foi, amiga?
- Ai… Ui… Que complicação! – Diz a loira.
Pergunta a morena:
- O que foi? Algum problema com a roupa?
A esforço lá ia a loira respondendo:
- Não estou… a conseguir tirar!
- É, estou a ver! -  diz a morena – Mas porquê?!
Responde a loira:
- Ai, não sei… Acho que perdi a prática!
- Perdeu a prática? – pergunta a morena intrigada.
Explica a loira:
- É… Faz muito tempo que eu mesma não tiro a minha roupa!

Na aldeia, um jovem vai confessar-se:
- Padre, quero confessar-me pois pequei.
- Conta lá meu � lho. – responde o padre.
Diz o jovem:
- Fui para a cama com uma mulher da aldeia!
- Com quem? Com a Adelaide Braga? – pergunta o padre.
- Não. – responde o jovem.
- Com a Maria Guedes? – pergunta o padre.
- Não. – responde o jovem.
- Com a Vanessa Maria? – pergunta o padre.
- Não. – responde o jovem.
Por � m diz o padre:
- Não queres dizer o nome?
- Não. – responde o jovem.
Conclui o padre:
- Então reza duas Ave-marias e um Pai-nosso.
Nisto o jovem despede-se e sai. Quando chega lá fora, o amigo 
pergunta-lhe:
- Então o que é que ele te deu?
E diz o jovem:
- Duas Ave-marias, um Pai-nosso e três pistas bestiais!

Nas comemorações dos 50 anos de casados diz o marido:
- Oh Maria, e se matássemos amanhã um leitão para 
comemorar os 50 anos de casado?
Responde a mulher:
- E que culpa tem o coitado do leitão? Porque não matas antes 
aquele teu primo que nos apresentou?
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4 novembro, sexta

‘Livro da Fábrica das 
Naus’, apresentação 
da obra completa do 
Padre Fernando Oli-
veira pelo Prof. Doutor 
Guilherme d`Oliveira 
Martins, às 18h, na 
Alfândega Régia

‘Ouviram do Abapo-
ru’, concerto de Leo 
Bianchini, às 21h30, no 
Auditório Municipal de 
Vila do Conde

Dezenas de habitantes 
de S. Pedro de Rates e de 
Laundos manifestaram-se 
na manhã de ontem con-
tra o cheiro “nauseabundo 
e insuportável” do aterro 
da Resulima. Ratenses e 
lanutenses estão fartos 
dos odores provenientes 
do equipamento situado 
na freguesia vizinha de 
Paradela, no concelho de 
Barcelos, território que 
também começa a ser afe-
tado, tal como Barquei-
ros e Cristelo. Por já não 
aguentarem muito mais 
tempo, os moradores re-
clamam o encerramento 
urgente da infraestrutura 
e alegam que não é pos-
sível as janelas de casa ou 
colocar a roupa a secar de-
vido ao mau cheiro.

“No século XXI ainda 
há lixeiras a céu aberto?!”, 
São estas as políticas am-
bientais do século XXI?!”, 
“Aqui não se valorizam 
resíduos!!!”, “Aqui exis-
tem escolas, casas, empre-
sas… e vivem pessoas!!”, 
“Onde está a licença de 
exploração?”, “Tratar os 

resíduos sim ... Prejudicar 
os vizinhos é que não!!”, 
“Onde estão as autorida-
des ambientais”, “Temos 
pena de quem trabalha 
neste local”, “#Aresulixo-
Fede!” são algumas das 
frases dos cartazes empu-
nhados nesta manifesta-
ção que decorreu junto ao 
aterro e foi acompanhada 
pela GNR. O equipamento 
de tratamento de resíduos 
entrou em funcionamento 
no início do ano e o mau 
cheiro constante continua 

RATENSES E LANUTENTES FARTOS DOS 
MAUS CHEIROS DO ATERRO DE PARADELA

5 novembro, sábado

‘Vida de artistas’, de 
Noël Coward, peça 
inserida na temporada 
da Varazim Teatro, às 
21h30, no Cine-Teatro 
Garrett

‘Criada para todo o 
serviço’, Ribalta (Avei-
ro), peça de estreia do 
FesTacco - Festival 
de Teatro Amador, às 
21h30, no Auditório 
do Círculo Católico de 
Operários

‘Casamento Hipoteca-
do’, pela Culturárvore 
e Cenárvore, às 21h30, 
no Auditório Municipal 
de Vila do Conde

3 novembro, quinta

‘Nitram’, Cineclube 
Octopus, às 21h45, no 
Cine-Teatro Garrett

‘Regresso ao Amor’, 
cinema, às 21h30, no 
Teatro Municipal de 
Vila do Conde

Aurora Cunha está de 
luto. Faleceu ontem, re-
pentinamente, o marido da 
antiga atleta que há mui-
tos anos fixou residência 
na Póvoa de Varzim. Joa-
quim Mesquita era povei-
ro e também foi praticante 
de atletismo, tendo depois 
passado a ser o treinador 
da própria esposa, a qual 
ajudou a vencer algumas 

FALECEU JOAQUIM MESQUITA, MARIDO DE AURORA CUNHA
maratonas e outras provas 
de prestígio internacional. 
Até ao fecho desta edição 
ainda não havia pormeno-
res sobre as cerimónias fú-
nebres, mas ao que tudo in-
dica estas poderão ocorrer 
na manhã desta sexta-feira 
na Igreja Matriz. A Onda 
Viva apresenta sentidas 
condolências à família.

6 novembro, domingo

‘Crepúsculo’, cinema, 
às 16h e 21h30, no Tea-
tro Municipal de Vila do 
Conde

a desesperar os moradores 
mais próximos.

Os dois presidentes das 
juntas de Rates e de Lau-
ndos, Paulo João Silva e 
Félix Marques, acompa-
nharam os conterrâneos 
neste protesto popular, que 
também teve a presença 
de Sílvia Costa, vereadora 
com o pelouro do ambien-
te na Câmara da Póvoa. Os 
autarcas defenderam que o 
que está em causa é o mau 
funcionamento do aterro 
e não a sua existência. Re-

corde-se que a autarquia 
já disse ter esgotado a via 
diplomática para resolver 
a questão e ameaçou que 
vai recorrer aos tribunais 
para tentar fechar o equi-
pamento se os problemas 
apresentados não forem 
resolvidos. Os manifes-
tantes exigem uma ação 
célere das entidades com-
petentes, caso contrário 
a ação judicial que está a 
ser ultimada pelo gabine-
te jurídico da Câmara irá 
mesmo avançar.


