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DESTAQUE

VÍTOR COSTA CONFIA NA CONTINUIDADE
DA MATERNIDADE NA PÓVOA DE VARZIM

O encerramento da urgência de obstetrícia e do
bloco de partos do Hospital da Póvoa de Varzim
“seria um erro”, na opinião
do presidente da Câmara de Vila do Conde. O
autarca manifestou essa
posição no início desta
semana numa conferência
de imprensa, mostrando-se “confiante e otimista” de que a medida não
será tomada, lembrando
“o serviço de excelência”
daquela unidade hospitalar que serve os dois concelhos e mais de 150 mil
habitantes. O autarca do
PS acredita que o Governo
socialista não vai seguir a
recomendação feita por
um grupo de especialistas. A maternidade poveira realizou 1470 partos
em 2021 e 1324partos em
2020, sendo cada vez mais
procurada pelas grávidas.
O eventual fecho foi mencionado num estudo realizado por uma Comissão
de Acompanhamento da
Resposta em Urgência de
Ginecologia, Obstetrícia e

Bloco de Partos.
“Estou muito atento a
esta questão e em contacto
permanente com o ministro
da Saúde, com quem tenho
uma ótima relação. O estudo não foi encomendado
por Manuel Pizarro. Foi
feito com parâmetros e condições que a anterior titular
da pasta entendeu. O que
posso dizer, por ser público,
é que o atual ministro está a
ver o relatório, mas tenho a
certeza que não é o seu relatório”, partilhou Vítor Costa. O autarca lembrou, ainda, que recentemente houve
uma visita do novo CEO do
Serviço Nacional de Saúde
às instalações da unidade,
tendo Fernando Araújo ficado “muito satisfeito com
a qualidade do serviço
prestado”. O edil reconhece
que “as instalações físicas
podiam ser melhores”, mas
afirma-se “convencido que
as obras de ampliação, que
estão em curso, vão colmatar esse aspeto menos positivo, não havendo, assim,
nenhuma razão para se fechar a maternidade”.
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MUNICÍPIO
MUNICÍPIO

RUA ROCHA PEIXOTO VAI TER NOVA IMAGEM

Começaram ontem os
trabalhos da empreitada
de ‘Arranjo Urbanístico da
Rua Rocha Peixoto’. Esta
vai implicar o corte de
trânsito nessa via pelo período de 5 meses, ou seja a
duração prevista da obra
que vai criar uma ligação
pedonal do novo Parque
de Estacionamento da Matriz, no antigo quartel militar, até à Rua Rocha Peixoto, facilitando a chegada
ao Mercado Municipal.
A nova área de passagem
servirá também, segundo a autarquia, de zona
de convívio com bancos e
espaços verdes. Para isso
será aproveitado o terreno contíguo ao posto da
Polícia Municipal que tem
sido utilizado para guardar viaturas apreendidas
pelas autoridades.
Ao longo da duração da
empreitada, o acesso pedonal a habitações e comércio na Rua Rocha Peixoto
será garantido com a ins-

talação de estruturas provisórias, não sendo permitida
a circulação automóvel nos
troços em que se encontre
a decorrer a intervenção.
Garantida estará sempre
a acessibilidade ao parque
de estacionamento através

de um caminho alternativo.
Para quem acedia de carro
pela Rua Cidade do Porto,
terá agora de virar à esquerda na EN13, virar à esquerda na Praça do Almada, se-

guir pela Rua Visconde de
Azevedo e virar à esquerda
na Rua da Amadinha até ao
Parque da Matriz.
Este investimento está
incluído na requalificação
do Bairro da Matriz, uma
das obras do Plano Estraté-

gico de Desenvolvimento
Urbano da Póvoa de Varzim. Ao todo, a Câmara
já investiu mais de 2,4
milhões de euros na melhoria de 17 arruamentos
do núcleo histórico da cidade.
Pub

Santa Casa da Misericórdia
da Póvoa de Varzim

265 Anos na Saúde e Apoio Social

INTERNAMENTOS PROVISÓRIOS
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.

Largo da Misericórdia 4490-421 Póvoa de Varzim
www.scmpvarzim.pt
geral@scmpvarzim.pt
252 290 520 - 252 618 571 - 968 777 956
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MUNICÍPIO

POVEIROS DE TORONTO FESTEJARAM
SÃO MARTINHO COM VISITAS ESPECIAIS
Aires Pereira voltou a visitar a Casa dos Poveiros de
Toronto para festejar o São
Martinho.
O convite para nova viagem ao Canadá foi concretizado pelo presidente
da Câmara Municipal, que
foi acompanhado de dois
populares artistas locais:
Gonçalo Moreira e João
Oliveira. Durante os dias
em que lá esteve, o autarca
reencontrou alguns conterrâneos que estão emigrados
na zona de Toronto num regresso após as visitas efetuadas em 2019 e 2016.
Este pretendeu ser um
gesto de reconhecimento
aos poveiros e respetivos

descendentes que vivem
do outro lado do Oceano
Atlântico, mas que tudo
fazem para manter vivas
as tradições da terra onde
nasceram ou são originários os pais. A celebração
do Magusto, animado pela
dupla de cantores ao desafio, foi mais um dos eventos promovidos pela Casa
dos Poveiros Community
Centre de Toronto, entida-

de que em outubro passado
atingiu 36 anos de atividade
e que tem Laurentino Este-

ves e Linda Correia como
principais responsáveis. No
evento marcou também

presença a Cônsul Geral de
Portugal em Toronto, Sofia
Batalha. .

BANDEIRA OBTIDA COM MELHOR PONTUAÇÃO DE SEMPRE
O concelho da Póvoa
de Varzim foi novamente
reconhecido num programa implementado pela
Associação Bandeira Azul
da Europa. A autarquia revelou que lhe foi atribuído
o estatuto Município Eco
XXI, que reconhece as
melhores práticas de sustentabilidade tendo em
conta 21 indicadores nas
áreas ambiental, social e
económica.
O Município da Póvoa
de Varzim foi distingui-

do com uma avaliação de
72,6%, um valor destacado como sendo a melhor
pontuação de sempre, “demonstrando uma evolução
progressiva e sustentada no
desempenho em matéria de
ambiente, sustentabilidade
e qualidade de vida”. Os técnicos municipais que mais
contribuíram para a manutenção da Bandeira Verde
reuniram-se com a vereadora do pelouro do Ambiente,
Sílvia Costa, para assinalar
essa conquista.
Pub
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SAÚDE

CONCEIÇÃO CASANOVA PASSA O TESTEMUNHO
NO SERVIÇO DE PEDIATRIA A MARGARIDA PONTES
Houve mudanças no
Serviço de Pediatria e
Neonatologia do Centro
Hospitalar da Póvoa de
Varzim e de Vila do Conde. Com a saída da diretora Conceição Casanova,
por aposentação, entrou
Margarida Pontes enquanto Diretora Interina.
O passado dia 7 ficou
marcado pela passagem
simbólica do testemunho, tendo o Conselho
de Administração manifestado “profundo agradecimento pelo legado
de quase 30 anos de missão (13 dos quais como
Diretora do Serviço de
Pediatria)”, por parte de
Conceição
Casanova.
À nova Diretora interina, Margarida Pontes, os responsáveis administrativos
deixaram
“votos de muito sucesso,
em prol do crescimento e desenvolvimento da
Pediatria do CHPVVC,
num processo idêntico
ao dos nossos mais pequenos e jovens utentes”.

quartas-feiras de manhã e
duram cerca de duas horas (das 11h15 às 13h15),
sendo destinadas a grávidas e acompanhantes que
escolhem o hospital poveiro para o nascimento
dos filhos e que também
estejam a frequentar as
sessões de preparação para
o parto, tanto no formato
presencial como online.
Segundo o Centro Hospitalar, “a preparação pré-natal em meio aquático
RECOMEÇARAM
AS AULAS DE
PREPARAÇÃO
PARA O PARTO
EM MEIO AQUÁTICO
Está de regresso o Programa de Preparação para
o Parto em Meio Aquático
promovido pelo Serviço
de Obstetrícia do CHPVVC. A iniciativa tinha sido
interrompida, durante a
pandemia, mas finalmente
recomeçou na piscina municipal da Varzim Lazer.
As sessões realizam-se às

permite a execução de
exercícios impraticáveis
no solo e a manutenção
de uma ótima condição
psicofísica, tornando-se
num excelente complemento às sessões de preparação para o parto no
solo”. A unidade de saúde
sublinha “ainda que este
tipo de preparação não
implica a necessidade de
um tipo específico de parto e é de extrema utilidade
para todas as grávidas”.
Refira-se que atividade foi iniciada em 2013
com dois grandes objetivos: por um lado dar
uma resposta à perspetiva
contemporânea dos casais
sobre a importância da
preparação para o parto e por outro promover
a procura do Serviço de
Obstetrícia e aumentar
o número de nascimentos no Centro Hospitalar.
Para inscrições e mais
informações deve contactar a organização através
do email suginecologia@
chpv vc.min-s aude.pt.

MIGUEL SOUSA NEVES RECEBEU DISTINÇÃO NACIONAL
O médico Miguel Sousa
Neves foi agraciado com
a Medalha de Mérito em
Gestão de Saúde atribuída
pela Ordem dos Médicos
pelo seu “trabalho excecional e percurso de vida
como gestor”. O clínico
agradeceu publicamente
a distinção e garantiu que
irá continuar a “pugnar
pela melhoria da qualidade de Saúde e de Vida dos
portugueses”.
A Ordem dos Médicos,

que tem como bastonário
Miguel Guimarães, organizou a cerimónia que decorreu ao final da tarde do
passado dia 10, em Lisboa,
com a presença do ministro
da Saúde, Manuel Pizarro,
e também de Duarte Nuno
Vieira, presidente da Competência em Gestão de Saúde da Ordem.
Miguel Sousa Neves nasceu na então Rodésia do
Sul (hoje Zimbabué), mas
vive há mais de 30 anos

na Póvoa de Varzim, onde
tem uma clínica. O oftalmologista tem colaborado
com diversas instituições
locais, sobretudo as ligadas
às crianças e, em 2016, foi
agraciado com a Medalha
de Reconhecimento Poveiro atribuído pela Câmara,
tendo na ocasião o município descrito assim uma das
caraterísticas do homenageado: “É um homem sem
tempo, mas que nunca deixa
de ter tempo para os outros”.
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SOCIEDADE

MAPADI FESTEJOU O 46º ANIVERSÁRIO
E CONTINUA A DESAFIAR OS LIMITES
O Movimento de Apoio
de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual celebrou mais um aniversário no início deste mês.
O MAPADI foi fundado a 6 de novembro
de 1976 e por isso comemorou o 46º aniversário
de atividade em prol da
comunidade, com enfoque na missão de apoiar
crianças e adultos com
deficiência mental na
Póvoa de Varzim. A data
especial foi festejada com

um convívio que reuniu
dezenas de utentes, colaboradores e parceiros, não
tendo faltado o tradicional
bolo e cantar dos parabéns.
A instituição liderada por António Ramalho
aproveitou o momento
para lembrar o lema que
adotou e sublinhar que, 46
anos depois, se continuam
“a desafiar os limites, diminuindo as diferenças”.
No evento também participaram os vereadores Luís
Diamantino e Andrea Silva.

MATILDE SALGADO CONQUISTA MAIS UM PRÉMIO

Matilde Salgado, aluna
do Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, continua a somar prémios.
Depois da vitória no Concurso Nacional SuperTmatik de Ciências Naturais,
agora a estudante participou e venceu o Concurso
Geoarte 2022, na categoria
de Literatura (faixa etária
dos jovens).

A iniciativa da Associação Portuguesa de Geólogos pretendeu mostrar a
importância dos recursos
minerais no nosso quotidiano através da arte.
Matilde Salgado participou por incentivo da
professora Isabel Pessoa,
apresentando um criativo
poema e que veio a tornar-se vencedor após avalia-

ção de sete jurados.
Ambas foram até à Escola de Ciências da Universidade do Minho, em Braga,
receber a distinção durante as IX Jornadas da APG,
numa experiência enriquecedora para a jovem premiada e para a orgulhosa
docente, como fizeram
questão de partilhar no site
oficial do agrupamento.

TELMA MADEIRA PREPARA MISS UNIVERSO
Telma Madeira foi visitar os Paços do Concelho
no âmbito da preparação
para a 71ª edição do Miss
Universo.
A jovem poveira foi
recebida pelo presidente
da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim numa

altura em que faltam cerca
de dois meses para a realização do maior concurso
mundial de beleza feminina.
Telma Madeira vai representar Portugal nesse
evento que irá decorrer
em meados de janeiro, em

Nova Orleães, nos Estados
Unidos da América. A modelo de 22 anos tem acumulado experiência em diversos concursos de beleza
nacionais e internacionais
e está agora a finalizar os
preparativos que a levarão a
realizar um sonho.
Pub
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CULTURA

CAPELA MARTA PROMOVE MÚSICA CORAL
Já está a decorrer a nona
edição do Encontro de
Música Coral da Póvoa de
Varzim, evento organizado
pela Associação Cultural
Capela Marta com o apoio
do município local.
Depois do sucesso das
edições passadas, que tiveram a participação de
vários coros nacionais e
internacionais, o certame
continua a crescer, desta
vez apresentando 15 agrupamentos e mais de 500
coralistas, tendo como objetivos principais a preservação da música coral, a
promoção do decano coro
Capela Marta, a divulgação da Póvoa de Varzim e,
acima de tudo, fomentar a
socialização e a amizade,
segundo destacou o diretor
artístico.
Tiago Pereira referiu que,
após a pandemia, foi bom
poder voltar a promover o

encontro em moldes normais, uma vez que em 2020
nem sequer aconteceu e no
passado ano decorreu com
algumas
condicionantes
devido à mesma situação.
O primeiro espetáculo do
Encontro de Música Coral
da Póvoa de Varzim decorreu no passado sábado, na
Basílica do Sagrado Coração de Jesus, com o grupo
organizador, o Coro da Capela Marta, mais o Orfeão
Limiano (Ponte de Lima) e
o Grupo Coral Stella Maris
(Anadia). No dia seguinte,
na Igreja da Misericórdia,
atuaram o Voces Graves de
Vigo, de Espanha, o Coro
do Círculo Cultural Scalabitano, de Santarém, e Coro
de Câmara de Barcelos.
O programa continua
já esta sexta-feira, dia 18,
às 21h30, com a tertúlia
“A importância da música
coral na sociedade atual”,

na Fundação Dr. Luís Rainha, e no próximo sábado,
dia 19, à mesma hora, com
Carmeli Voces Ensemble
(Porto), Coral Ensaio (Póvoa de Varzim) e a Mistura
Vocal (Espanha), na Igreja
Matriz. No domingo, dia

20, às 16h, poderá assistir à
atuação dos grupos Vocalis
Constrasta, de Valença, do
Coro Crescendo da Academia de Música de Espinho
e do Coro Feminino do
Conservatório de Paredes,
na Igreja Matriz.

O encerramento sucede
no dia 27, último domingo deste mês, com a atuação do Provocal Ensemble
(Porto) e do Coura Voce
(Paredes de Coura), às 16h,
na Igreja de São José de Ribamar.

VARAZIM TEATRO TEME FUTURO POR FALTA DE APOIO

A atividade futura da
Varazim Teatro está em
risco. A revelação chegou esta terça-feira em
comunicado
emitido
pela associação cultural
na sequência dos “resultados do Programa de
Apoio Sustentado às Artes nas modalidades bienal (2023-2024), em que
a Varazim Teatro, mais

uma vez, mesmo tendo
pontuação suficiente, não
foi proposta para apoio”. A
entidade sublinha que “esta
falta de apoio põe em causa
a sustentabilidade da estrutura e a manutenção das
suas atividades, bem como
a garantia de continuidade
das relações laborais com
os seus profissionais”.
Neste momento, a Dire-

ção da Varazim Teatro diz
estar “em reflexão sobre os
caminhos a seguir, as possibilidades para o futuro e
as estratégias viáveis para a
concretização dos seus objetivos e a continuidade da
persecução da sua missão”.
No texto publicado na página oficial, a Varazim Teatro
acrescenta que “pronunciar-se-á, em Audiência de

Interessados, face à injusta
e insuficiente distribuição
financeira deste programa
de apoio, nomeadamente
na modalidade bienal que,
só na área da programação,
deixa de fora 33 candidaturas com pontuação suficiente, apoiando apenas 13,
sendo da zona norte 3, das
quais apenas uma na área
do Teatro”.

A Varazim Teatro termina com a garantia de
que está “a avaliar o que
será possível manter do
projeto desenhado”, apelando “à compreensão de
todos”, e admitindo que “o
não apoio à programação
da Varazim Teatro põe em
causa a intenção de compromisso com cerca de 20
estruturas de criação”.

7ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SOLOS

A 7ª edição do FIS - Festival Internacional de Solos que, este ano, acontece
nos dias 25 e 26 de novembro, no habitual Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de
Varzim, oferece um programa multidisciplinar e
intimista num cruzamento de abordagens artísticas
que vão desde a dança,
ao circo, teatro e música.
São dois dias dedicados
à arte performativa, com
projectos com linguagens,
premissas e cruzamentos
artísticos, cujas características identitárias, explorações e práticas são desenvolvidas no palco sob o

formato de solo.

DOIS DIAS DE TEATRO,
CIRCO, DANÇA E MÚSICA
A 7ª edição do FIS arranca a 25 de Novembro, às
21h00, com NU#03, uma
performance a solo, enquadrada no segmento de teatro, que busca o encontro
com o espectador através
de uma exploração cénica
que abre vínculos e pontos
de vista sobre o lugar que
ocupamos na relação com
o outro. Um espectáculo da
autoria do Teatro do Frio um colectivo artístico inse-

rido no Norte do país. De
seguida, às 22h15, a sala de
actos do Cine-Teatro Garrett recebe INMUNDA, uma
apresentação da artista es-

panhola Janika Company
num solo que fala da intimidade íntima de uma mulher sozinha na sua casa de
banho.
O segundo dia - 26 de
Novembro - começa com
Martha Coast Gim, um espectáculo da portuguesa
Marta Costa que gravita
em torno de diferentes linguagens artísticas: circo,
clown, espaço e exercício
à la minute. Com início às
18h00 na sala de ensaios do
Cine-Teatro, “num acto de
desconstrução do seu quotidiano, Martha desenvolve
um método de exercícios
físicos que lhe permitem ser

livre, através da prisão em
que habita”. Às 21h00, destaque para Duarte Valadares que traz à sala de actos
um espectáculo de dança
intitulado Rubble King.
É através da música popular brasileira contemporânea de Labaq - um “afago pop” como definiu a
Rolling Stone -, que o Festival Internacional de Solos encerra a 7ª edição. O
concerto intimista, que se
revela numa performance
que vai desde a intimidade
e delicadeza à fúria, tem
hora marcada às 22h10 e
acontece na sala de actos
do Cine-Teatro Garrett.
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FREGUESIAS

ARCEBISPO ELOGIA IGREJA
E LANÇA DESAFIO EM BEIRIZ
O Arcebispo de Braga
esteve no encerramento
das comemorações dos
150 anos da Igreja de Beiriz. Na homilia da eucaristia festiva a que presidiu
na manhã do passado domingo, que foi transmitida
na Rádio Onda Viva, D.
José Cordeiro manifestou-se alegre e grato por
participar no festejo de
tão importante data. O
Arcebispo aproveitou para
lembrar que uma Igreja é
bem mais do que um mero
local de reunião, mas também o fomento de uma atitude de preocupação com
os outros, tendo lançado o
desafio aos presentes para
que, nesta altura de complicação económica, auxiliem os que mais precisam.
Uma placa gravada no
adro também assinalou o
fecho das comemorações
dos 150 anos da Igreja de
Santa Eulália, que englobou um almoço na Es-

talagem de Santo André e
o lançamento de um livro
alusivo à data que teve por
base a obra comemorativa
dos 100 anos, na ocasião
lançada pelo já falecido
Monsenhor Manuel Amorim. O livro foi atualizado
com o que de mais relevante se passou no último meio
século através de textos de
Deolinda Carneiro, Diretora do Museu Municipal,
do Arcipreste Manuel Casado Neiva e dos párcoso
Delfim Pinto Coelho e José
Figueiredo de Sousa. O momento incluiu uma atuação
do Coro Infantojuvenil de
Beiriz.
Recorde-se que o programa de comemorações desta
efeméride incluiu, ao longo
deste ano, um Encontro de
Coros, uma caminhada da
Póvoa de Varzim a Beiriz,
uma “feira à moda antiga”
e uma exposição histórico-documental no Salão Paroquial.

TRADIÇÕES POVEIRAS VÃO ÀS ESCOLAS
A Escola das Tradições
Poveiras é o novo projeto piloto da União de Freguesias
da Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai. O objetivo é fazer
a divulgação e promoção da
cultura poveira. A iniciativa
foi apresentada no Conselho Municipal de Educação
e passou a estar disponível
para todas as escolas do primeiro ciclo do ensino básico

da Póvoa de Varzim (Século,
Giesteira, Nova, Sininhos,
Desterro), Beiriz (Cruzeiro)
e Argivai (Pedreira).
Ao longo do ano letivo,
às turmas do quarto ano de
escolaridade serão apresentados diversos temas tradicionais através de material
didático criado para o efeito,
estando também assegurada
a colaboração das várias As-

sociações de Pais. Em Novembro o tema escolhido
foi as Siglas Poveiras, tendo
cada criança recebido uma
caderneta de cromos sobre
este aspeto da cultura local.
Seguem-se os temas: o
Natal Poveiro em dezembro,
a linguagem dos erguinas
em janeiro, as bandeiras e
brasões em fevereiro, Maria Pais Ribeiro (‘a favorita

de D. Sancho’) em março, a
lancha poveira em abril, os
jogos tradicionais em maio
e as Festas de São Pedro em
junho. Destaca o presidente
Ricardo Silva que “o sentido
de pertença a uma gente e a
uma terra constrói-se assim,
para que se perpetue o grito
do Ala Arriba e que os nossos filhos continuem a dizer
‘somos poveirinhos’.”

COMBATENTES DE TERROSO RECORDARAM PASSADO
Um grupo com antigos
militares de Terroso que
estiveram em África viajou
até Lisboa para visitar o
Monumento aos Combatentes do Ultramar.
A iniciativa juntou também vários familiares e
pretendeu recordar a participação na guerra que sucedeu nas antigas colónias,
assim como homenagear
aqueles que morreram em
combate.
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OCORRÊNCIAS

PESCADOR POVEIRO DESAPARECIDO NO MAR
Armando Manuel Vilaça continua desaparecido
no mar ao largo da praia
do Furadouro, em Ovar.
O pescador da embarcação ‘Virgílio Miguel’
caiu à agua a cerca de 13
quilómetros da costa ao
final da tarde da passada quinta-feira. As bus-

cas iniciais envolveram
embarcações das estações
salva-vidas de Aveiro e de
Leixões, um navio da Marinha e um helicóptero da
Força Aérea, coordenados
pela Polícia Marítima de
Aveiro. Também foi ativado o gabinete de psicologia
da Polícia Marítima para

prestar apoio aos familiares próximos e aos colegas
tripulantes. Armando Manuel Vilaça tinha 50 anos e
seguia a bordo na companhia de mais dezena e meia
de pescadores. Estes ainda
ouviram o barulho da queda e viram-no desaparecer
subitamente no mar. O

Centro de Coordenação
de Busca e Salvamento
Marítimo acabou por finalizat os trabalhos devido ao agravamento das
condições marítimas e
agora decorrem apenas
ações diárias de patrulha
efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional.

ENCONTRADA MENINA QUE ESTAVA ‘SEQUESTRADA’
A Polícia Judiciária
deteve na passada semana, “em flagrante delito”,
a mãe e o padrasto que
manteriam “sequestrada”
uma jovem com 15 anos
que estava à guarda do
Instituto Madre Matilde
na Póvoa de Varzim. O
comunicado da PJ refere que a adolescente “se
encontrava acolhida, por
decisão judicial”, desde
setembro de 2021, mas
desapareceu sem deixar
rasto em finais de setembro passado. A menina

foi “induzida”, pelo casal,
a fugir da instituição e foi
mantida “a partir dessa
data privada da sua liberdade de locomoção, sem
poder sair, ir à escola ou
conviver com outras pessoas”, num anexo arrendado na freguesia de Ruivães,
em Famalicão.
Na altura do desaparecimento, o Instituto Madre
Matilde apresentou queixa
na PSP e posteriormente
o caso transitou para a PJ,
que há duas semanas foi
para o terreno investigar.

Enquanto isso, a mulher
com 31 anos e o companheiro com 43 “desdobraram-se no envio de e-mails
para as mais diversas entidades e entrevistas à co-

municação social alegando
sempre desconhecer o paradeiro”.
Ambos foram presentes
ao tribunal e vão aguardar
o julgamento em liberdade,
mas não se podem aproximar do Instituto Madre
Matilde e têm de manter
uma distância mínima de
500 metros da rapariga,
além de periodicamente se
apresentarem às autoridades policiais. O padrasto
está a ser investigado pela
prática de alegados abusos
sexuais à enteada, não obs-

tante ter negado tal prática e a mãe também ter
dito que a filha mentiu
sobre tal eventualidade.
O homem nunca se terá
conformado com a restrição judicial e passou
a aparecer junto à Escola Flávio Gonçalves e do
Instituto Madre Matilde,
tendo inclusive sido alvo
de uma queixa de perseguição por uma funcionária da instituição. O
indivíduo também terá
enviado mensagens escritas à jovem e às amigas.

PSP DESDOBRA-SE EM APREENSÕES NA REGIÃO
A Polícia de Segurança
Pública deteve mais suspeitos do crime de tráfico
de estupefacientes na região.
No caso mais recente, foi
apanhado um jovem de 20
anos, repositor e residente
em Vila do Conde, na Praça José Régio. O detido foi
intercetado por agentes da
Esquadra de Intervenção
e Fiscalização Policial da
Divisão de Vila do Conde
na noite (22h50) da passada segunda-feira quando
estava na posse de haxixe
suficiente para 27 doses
individuais.
Também agentes da
Divisão de Investigação

Criminal detiveram, na
madrugada do passado domingo (2h15), um homem
de 29 anos, desempregado e
residente na Póvoa de Varzim, na rua Almeida Brandão. O detido foi intercetado na posse de heroína e
cocaína suficientes para 33
e 56 doses individuais respetivamente.
Noutra situação, um pescador de 57 anos, residente
na Póvoa de Varzim, foi apanhado na Praça do Almada,
pelas 19h do passado dia
10, por agentes da Divisão
de Investigação Criminal.
O detido estava na posse
de 40 doses de heroína, 90
de cocaína e 16 de ecstasy.

As autoridades também
apreenderam 892 euros que
estariam relacionados com
a venda de droga.
No dia anterior foi a vez
de uma jovem ser intercetada às 22h40 por agentes da
Esquadra de Intervenção
e Fiscalização Policial da
Divisão de Vila do Conde
fizeram a detenção. A suspeita tem 19 anos e é estudante, tendo sido apanhada
na rua Agonia Frasco na
posse de haxixe suficiente
para 49 doses individuais.
A PSP deteve também,
na madrugada do passado
dia 4, dois adolescentes por
suspeita da prática do crime de roubo. O caso suce-

deu na rua de Penalves, na
Póvoa de Varzim, pelas 3h,
altura em que os dois jovens, de 16 e 19 anos, foram
intercetados por agentes da
Esquadra de Intervenção e
Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde. Os
larápios tinham acabado de
roubar 200 euros a outro
jovem de 20 anos e sem residência fixa em território
nacional. A vítima rapidamente alertou as autoridades e os suspeitos foram
pouco depois apanhados.
Também um motorista
foi intercetado pela PSP por
estar a conduzir alcoolizado e na posse de uma arma
probida. A detenção suce-

deu ao final da tarde (18h)
do passado sábado, na rua
Augusto Arteiro, em Aver-o-Mar. O detido tem 59
anos e reside em Vila do
Conde, tendo sido travado
por agentes da Esquadra
de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão
de Vila do Conde durante
uma ação de prevenção
criminal. O suspeito estava
a conduzir um automóvel e, após ser submetido
ao teste de álcool no sangue, acusou uma taxa de
1,51 g/l, tendo ainda sido
apreendida uma navalha
que levava com ele.

Pub
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TROFA

MOMENTO HISTÓRICO COM INAUGURAÇÃO
DOS NOVOS E MODERNOS PAÇOS DO CONCELHO
Um concerto da conceituada fadista Marisa fechou
com brilhantismo um momento histórico na Trofa
que foi vivido no passado
dia 5. O município deixou
de ser o único no país sem
Paços do Concelho. A inauguração do moderno edifício foi abrilhantada pela
presença de Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente
da República fez questão
de marcar presença na cerimónia matinal e deu os
parabéns ao povo da Trofa
pelo longo caminho traçado até aqui. O edil Sérgio
Humberto retribuiu os elogios do Chefe de Estado e
destacou a mais-valia que
este novo equipamento vai
trazer aos habitantes locais
com a disponibilização de
dezenas de serviços que
passaram a estar concentrados num único local. Entre
as várias personalidades
presentes também esteve a
ministra Ana Abrunhosa,
que em nome do Governo
felicitou o concelho pelo
importante momento vivido.
FESTA DO
24ª ANIVERSÁRIO
A Trofa está a assinalar o
24º aniversário da criação
como município autónomo. O programa comemorativo começou na passada
terça-feira com a iniciativa
“Autarcas vão à escola” e a
cerimónia “de reconhecimento e entrega de Prémios de Mérito Escolar
2021/2022”. A festa seguiu
ontem com um concerto

pelos Meninos Cantores do
Município da Trofa. Esta
sexta-feira à noite, o parque de Nossa Senhora das
Dores recebe o espetáculo
“INcorporARTE”pela Orquestra Urbana da Trofa.
Finalmente no próximo
sábado, 19 de novembro, o
dia certo do aniversário e
feriado municipal, nos Paços do Concelho, pelas 10h,
ocorrerá a abertura oficial
com o Hino entoado pela
Escola de Música e Artes da
Trofa e pelo Coro Feminino
da Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários
da Trofa. Pelas 11h30 será
celebrada uma Missa Solene na Igreja Paroquial de
Santiago do Bougado e para
a tarde, no Auditório Trofa
XXI, ficará a sessão solene,
às 15h, que incluirá a entrega do galardão municipal
ao trofense Mário Mourão
que é o secretário geral da
UGT. O festejo continuará,
às 18h, na Alameda da Estação, com o Grupo Musical
Sons e Cantares D’Outrora
e o dia terminará com a ligação das iluminações de

Natal.
Para fechar, no domingo
de manhã haverá o passeio
de bicicletas antigas e à tarde poderá usufruir de passeios de charrete (15h), do
XXII Festival de Folclore do
Concelho da Trofa e Feira
Rural (15h30) e realiza-se
a cerimónia de Entrega de
Prémios do Concurso Lusófono da Trofa 2022 (17h)
que terá um momento de
animação protagonizado
pela Escola de Samba da
Trofa
Diamante-Coreto
D’Alameda.
SEGUNDO
MUNICÍPIO COM
MENOS DESPESA
COM PESSOAL
Numa altura em que a
Câmara da Trofa acaba
de se instalar nos novos
Paços do Concelho, que
pretendem reforçar e melhorar o serviço prestado
aos munícipes, o Anuário
Financeiro dos Municípios
Portugueses de 2021 deixa
uma interessante nota do
trabalho efetuado. Entre os

308 municípios portugueses, a Trofa é o segundo que
menos gasta com recursos
humanos, “refletindo a gestão rigorosa, iniciada pelo
Executivo Municipal liderado por Sérgio Humberto, que adotou medidas de
poupança e diminuição da
divida herdada, quando entrou em funções em 2013”,
destaca o comunicado da
edilidade.
Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses de 2021, as
despesas com pessoal representaram a maior fatia
das despesas municipais
no País em 2021, ano em
que foram gastos mais 7,9%
nesta área do que em 2020,
um crescimento que vem
desde 2016. A Câmara da
Trofa destaca que o seu
exemplo “contraria esta
tendência”, acrescentando
“que com uma equipa pequena continua a prestar
serviço a um território de
72km2, cerca de 40 mil
habitantes, investindo em
novos projetos e fazendo
obra”.
Pub
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BARCELOS

PARTIDOS DA COLIGAÇÃO FAZEM BALANÇO DE 1 ANO
Os partidos que integram a coligação “Barcelos Mais Futuro” fizeram
um balanço ao primeiro
ano de mandato. Ainda
que de forma individual,
os responsáveis do PSD,
BTF e CDS-PP estiveram
em sintonia ao evidenciar
a eficácia da atuação do
atual executivo em relação
a diversas obras públicas,
como o “Programa Novos Caminhos”, para acabar com os caminhos em
terra, que em cerca de 6
meses já atribuiu mais de
3 milhões de euros para
esse objetivo em diversas

freguesias.
A Rádio Onda Viva
acompanhou a conferência
de imprensa do Movimento Independente “Barcelos,
Terra do Futuro” e o coordenador-geral Domingos
Pereira, que também é vice-presidente da Câmara,
vincou vários aspetos positivos dos primeiros 365
dias de atividade autárquica: “Foi um ano de mandato muito positivo, fizemos
muitas coisas: a primeira
foi reorganizar os serviços
municipais, que estavam
de facto muito desorganizados. Fizemos uma nova

gestão orgânica e tivemos
um empenho muito forte e
dedicado para os projetos
que estavam candidatados no PEDU, do Portugal
2020, que está em execução.
Estamos a tentar executar o
maior número possível de

projetos que estavam muito atrasados e penso que
vamos conseguir a maioria
deles”.
Também o PSD, que tem
Mário Constantino como
presidente do município,
se manifestou sobre este
primeiro ano, defendendo
que “o atual Executivo encontrou uma realidade bem
pior do que tudo o que poderia supor ou imaginar” e
realçando que os serviços
municipais estavam em
enorme desorganização e
não existia hierarquia política, atacando assim o antigo executivo, liderado pelo

PS. No problemático dossier da água, tanto o PSD
como o BTF criticaram a
atuação do PS com a empresa Água de Barcelos,
que originou uma dívida
que ronda os 150 milhões
de euros, mas que estará
em vias de resolução com
um acordo entre as partes.
O CDS-PP realçou que,
para além da construção
do novo Hospital de Barcelos, a ação social é uma
das maiores prioridades
do Executivo, procurando ajudar as famílias com
a descida dos impostos e
no apoio à renda.

ACIB PROMOVEU DEBATE

A Associação Comercial e Industrial de Barcelos promoveu, na passada
terça-feira, o FÓRUM REGIONAL DO COMÉRCIO.
O evento decorreu no
Teatro Gil Vicente e con-

tou com as presenças da
Secretária de Estado do
Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, e do
Presidente da Confederação
do Comércio e Serviços de
Portugal, João Vieira Lopes.
A iniciativa pretendeu de-

bater os grandes temas que
incidem sobre o comércio,
a restauração e os serviços,
apresentar soluções e fomentar a cooperação empresarial, num momento
complicado para a economia global.
Pub
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ESPOSENDE

MELHOR MUNICÍPIO DE MÉDIA DIMENSÃO DO MINHO
Esposende acaba de reforçar o estatuto de melhor
município de média dimensão do Minho e segundo
melhor da zona norte. Segundo o Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses, editado pela Ordem dos
Contabilistas Certificados e
recentemente divulgado, Esposende ocupa o primeiro
lugar do Minho, no ranking
global dos municípios de
média dimensão, ocupando
o segundo lugar ao nível da
região norte, sendo apenas
ultrapassado pOR Bragança,
que goza do estatuto de capital de distrito.
Quando comparados todos os municípios do Distrito de Braga, independentemente da dimensão, uma
nota de imprensa destaca
que Esposende apenas é ultrapassado por Barcelos que
tem a categoria de grande
dimensão. Entre os municípios com maiores resultados económicos líquidos
em 2021, Esposende ocupa
o quinto lugar do distrito,
sendo apenas ultrapassado
por Braga, Barcelos, Vila

Verde e Famalicão, sendo
o 38º a nível nacional (308
municípios).
Desde 2013, Esposende já
foi por quatro vezes o município com melhor desempenho financeiro no distrito
de Braga, o que demonstra
uma gestão criteriosa e uma
preocupação permanente
com a saúde financeira do
município, destaca a edilidade em comunicado.
APOIOS DE 84 MIL
EUROS APROVADOS
O Município de Esposen-

de vai continuar a apoiar
os Projetos de Educação
Musical (desde 2006) e
de Expressão Físico-Motora (desde 2015) para as
crianças do concelho que
frequentam a rede pública
da Educação Pré-Escolar.
Na última reunião do executivo municipal foi aprovado o contrato-programa
com a Zendensino – Cooperativa de Ensino para o
desenvolvimento
dessas
atividades no presente ano
letivo. O investimento é de
36.720 euros, sendo os objetivos promover o sucesso

educativo, contribuir para
uma educação de qualidade para todos e fomentar a
igualdade de oportunidades. O contrato-programa
com a Zendensino contempla também o apoio aos
projetos corais do Município, designadamente Coro
de Pequenos Cantores de
Esposende e Coro ARS Vocalis, no valor anual de 20
mil euros.
Na mesma reunião de
Câmara, foi deliberado
atribuir um apoio financeiro de 25 mil euros à delegação de Marinhas da Cruz

Vermelha Portuguesa. A
verba, que corresponde a
50% do valor total, vai ajudar a custear a aquisição
de uma nova ambulância
que teve de ser comprada
na sequência do trágico incêndio que destruiu outra
viatura semelhante, a instituição teve necessidade
de proceder à aquisição de
uma nova. Ainda em matéria de apoios, a Câmara
Municipal aprovou a atribuição de uma verba de
2.000 euros ao GATERC
(Grupo Amador de Teatro,
Esposende – Rio Cávado),
para apoio à realização da
12.ª edição do Encontro
de Teatros. Este evento desenvolvido no âmbito do
projeto municipal CREARTE (Crescimento da Arte
Teatral em Esposende) teve
início no dia 5 de novembro e prolonga-se até 3 de
dezembro, tendo como palco o Auditório Municipal.
Em termos globais, as
deliberações do Município
correspondem a um investimento de quase 84 mil
euros.
Pub

R

14 | 17 NOVEMBRO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

VILA DO CONDE

NOVO HOSPITAL VAI SURGIR NUM TERRENO
CEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL
A Câmara de Vila do
Conde vai assinar em breve um “Protocolo de Cooperação para a Edificação
de uma nova Infraestrutura Pública Hospitalar, em
Vila do Conde”. O acordo será celebrado com a
ARS-Norte e com o Centro Hospitalar Póvoa de
Varzim/Vila do Conde.
A implantação da infraestrutura será no terreno do
antigo palacete dos Pizarro Monteiro, agora propriedade do Município,
com a área aproximada
de 2500m2, localizado no
gaveto das ruas da Costa, Comendador António Fernandes da Costa e

Conde Dom Mendo, muito
perto das atuais instalações
do velhinho hospital vilacondense. A cedência do
terreno, avaliado em 1,5 mi-

lhões de euros, foi já aprovada em reunião do executivo na passada semana e
carece apenas da aceitação
da Assembleia Municipal.

O novo hospital irá substituir o atual, que alberga a
internamento de Medicina
Interna e funciona em instalações antigas e insuficientes. Eis o que está previsto lá ser instalado: duas
salas de bloco operatório
e uma de exames especiais
(gastroenterologia, designadamente) e o respetivo
circuito de ambulatório;
espaços para instalação de
meios complementares de
diagnóstico e terapêutica,
nomeadamente de imagiologia e análises clínicas; espaço de fisioterapia; espaço
de ambulatório e de internamento destinado à saúde
mental,

O projeto já está em
execução em sintonia
com a Direção do CHPVVC e o Ministério da
Saúde, prevendo-se que
fique concluído em 2023.
O valor da obra, ainda
sem previsão de arranque,
não está fechado, mas está
previsto que o novo edifício tenha três pisos para
as valências referidas e
outros dois subterrâneos
para
estacionamento.
Outras valências, como
unidades de hemodiálise
ou oftalmologia, poderão estar na calha, sendo
objetivo avançar com a
construção ainda no atual
mandato autárquico..

PROJETO DA NOVA USF DOS NAVEGANTES QUASE PRONTO

Continuam a ser dados
passos para que a populosa comunidade das Caxinas e Poça da Barca possa contar com um novo
equipamento de cuidados
de saúde primários. O
autarca Vítor Costa confirmou que a execução
do projeto do novo edifício da Unidade de Saúde
Familiar dos Navegantes
ficará concluído durante
o mês de janeiro e a empreitada, que deve ascen-

der a 2,5 milhões de euros,
será financiada na maior
parte (1,5 milhões) através
de fundos provenientes do
Plano de Recuperação e
Resiliência.
Este trabalho está a ser
desenvolvido em parceria
com a Administração Regional de Saúde do Norte.
A atual USF dos Navegantes atende cerca de 11 mil
utentes e já não é possível
expandir a equipa de saúde
nem instalar outros servi-

ços por falta de espaço,
daí a urgência e necessidade de avançar para
novas instalações, num
terreno já disponibilizado
pela edilidade na Rua da
Estrada Velha, nas traseiras das antigas instalações
da Agros. A expetativa é
lançar o concurso público em fevereiro e um dos
objetivos é instalar uma
valência de saúde dentária que complemente a já
existente em Malta.
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VILA DO CONDE

33 MIL FAMÍLIAS PAGARÃO MENOS 12 EUROS
MENSAIS NA FATURA DA ÁGUA EM DEZEMBRO
Agora já é certo: a descida do preço da água em
Vila do Conde chega já
no próximo mês de Dezembro. A confirmação
desta “redução histórica”
foi dada pelo edil Vítor
Costa na passada segunda-feira, em conferência
de imprensa, na sequência
da recente aprovação pela
Assembleia
Municipal
do quarto aditamento ao
contrato.
Depois de concluída a
negociação com a Indaqua, a empresa concessionária de distribuição,
o acordo foi finalmente
assinado e permite uma

redução de preço até 35%
para os consumidores domésticos que gastam até 10
metros cúbicos por mês,
algo que abrange mais de
33 mil famílias, ou seja,
um universo maioritário de

90% dos consumidores. Por
exemplo, uma família que
pagava 34 euros mensais
vai passar a pagar apenas 22
euros, equivalendo a uma
poupança de 144 euros
anuais.

Para os consumidores
domésticos que excedem
os 10m3 a redução também
é significativa: até 12m3
haverá 29% de redução e
23% para quem gaste até
15m3. Continua em vigor
um tarifário social para
famílias numerosas e agregados com carências económicas. Para os pequenos
consumidores da indústria
e do comércio, que gastem
até 10m3, cerca de 5 mil
casos, mantêm-se os preços em vigor, o mesmo se
aplicando às IPSS, escolas
e associações. Já os grandes
consumidores da indústria
e comércio sentirão um

aumento de 4% na conta
mensal.
Para tirar Vila do Conde da lista de concelhos
com a água mais cara do
país foi preciso fazer algumas cedências. Além do
prolongamento do contrato por mais uma década (até 2058), a autarquia
abdica de receber rendas
da Indaqua no valor de 20
mil euros por mês e passa
a pagar a água que utiliza
na rega dos espaços verdes da cidade, num valor
calculado em 10 mil euros
mensais, o que totaliza um
encargo total de 360 mil
anuais para a autarquia.

ESTRATÉGIA LOCAL DA HABITAÇÃO AVANÇA EM JANEIRO

O início do próximo
ano vai trazer muitos desenvolvimentos à Estratégia Local da Habitação em
Vila do Conde.
Depois da recente inclusão do terceiro setor,
neste caso a Santa Casa da
Misericórdia, para fazer
parte da solução a agilizar
a execução dos projetos,
está iminente a emissão do
Alvará para a Construção
das primeiras 42 habitações no âmbito do Primei-

ro Direito e 34 Habitações
a custos controlados. Estas
serão edificadas na Rua das
Freiras de Santa Clara e o
edil Vítor Costa prevê o lançamento da primeira pedra
já em janeiro, mas na calha
está outra iniciativa semelhante numa freguesia do
concelho.
Entretanto, a autarquia vilacondense iniciou também
o processo necessário para a
reabilitação do parque municipal de habitação social

e a revisão da ELH, prevendo-se um investimento de
um montante financiado da
ordem dos 8 milhões de euros para recuperar os quase
800 fogos existentes, sendo
que alguns necessitam de
uma intervenção urgente,
admitiu o autarca.
JÁ FORAM PEDIDOS
QUASE 8 MIL
CHEQUES ESCOLARES
A Câmara Municipal de

Vila do Conde fez um ponto de situação da atribuição
dos Cheques-Creche e dos
Cheques-Educação. A medida avançou no início do
ano letivo como um apoio
às famílias vilacondenses
que, segundo contas da autarquia, iria significar um
investimento máximo de
um milhão e duzentos mil
euros.
O edil Vítor Costa deu
conta dos números oficiais
até ao momento em con-

ferência de imprensa. O
Cheque-Creche, no valor
de 250 euros anuais por
criança, já foi atribuído
a quase 80 casos entre
os cerca de 300 pedidos
que deram entrada nos
serviços municipais. O
Cheque-Educação, correspondente a 100 euros
em material escolar, registou mais de 7500 pedidos,
sendo que já foram aprovados cerca de 75 por cento dos casos.

CÂMARA E APA VÃO REABILITAR DO MURO DO RIO AVE
Já foi assinado o protocolo de colaboração institucional de natureza técnica e
financeira entre a Agência
Portuguesa do Ambiente e o
Município de Vila do Conde
para a concretização do projeto de reabilitação do muro
na margem direita do rio
Ave, na Praça da República.
O acordo assinado pelo
autarca Vítor Costa e pelo
Vice-Presidente da APA,
José Pimenta Machado, tem
como objetivo a execução do
projeto de uma obra urgente

que irá reabilitar e reforçar o
muro, repondo as condições
de segurança na área afetada.
O documento estabelece que a Câmara de Vila do
Conde prepare e apresente
o projeto de realização da
obra, assuma a adjudicação
e a contratualização, afetando os meios necessários,
entre outras obrigações. Por
sua vez, a APA irá suportar
os encargos financeiros do
projeto até ao valor de 90
mil euros, estimando-se que
a execução da obra atinja os

1,8 milhões de euros. Esta
entidade fica também responsável pelo acompanhamento do projeto/estudo,
pelo apoio técnico e outros
procedimentos necessários.
O projeto de reforço do
muro na margem do rio
Ave, em Vila do Conde, enquadra-se na estratégia de
reabilitação da rede hidrográfica da Região Norte e da
necessidade de aumentar a
capacidade de resiliência dos
recursos hídricos às alterações climáticas.
Pub
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EM FOCO

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA PÓVOA
DE VARZIM VAI INAUGURAR REQUALIFICAÇÃO
DOS LARES NO PRÓXIMO ANIVERSÁRIO
Virgílio Ferreira foi o
convidado da última edição do Grande Entrevista,
programa de informação
da Rádio Onda Viva que é
emitido ao sábado à uma
e às sete da tarde e no domingo ao meio dia. O provedor da Santa da Misericórdia da Póvoa de Varzim
falou sobre a atividade da
instituição que foi criada
em 1756 e celebrará no
próximo dia 23 de maio o
266º aniversário.
Será precisamente nessa
data que será finalmente
inaugurada uma obra que
arrancou no final de 2019
e que é há muito tempo
ansiada. Trata-se da empreitada de alteração e
ampliação da Estrutura
Residencial para Pessoas
Idosas (ERPI), que visa
melhorar a qualidade dos
serviços prestados a um
total de 98 utentes. Este
investimento vai atingir os
dois milhões e 400 mil euros, sendo que um milhão
e 300 mil euros são provenientes dos cofres da Câmara Municipal da através
do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano
(PEDU).
A capacidade da ERPI,
assente nos lares Nossa
Senhora da Misericórdia
(57 lugares) e Grandes
Dependentes (41 lugares),
irá manter-se, mas as condições serão melhoradas
graças ao novo edifício
que está agora em fase de
conclusão depois da obra
ter sido interrompida durante cerca de um ano
devido ao abandono da
empresa construtora por
incapacidade financeira.
Encontrado novo empreiteiro após lançamento de
novo concurso, os trabalhos seguem agora em
bom ritmo para que os
utentes vejam aumentada, o mais depressa possível, a qualidade de vida,
segurança e bem estar, os
grandes objetivos da Santa Casa da Misericórdia da

Póvoa de Varzim no serviço prestado à comunidade,
como destacou o provedor.
“Esta é uma obra muito
importante para melhorar as condições dos nossos lares. Todos os quartos
contam com casa de banho
privativa, são mais amplos e
arejados e no máximo com
duas duas camas, sendo
muitos individuais. Falei
com o novo empreiteiro e
lancei o desafio de ter tudo
concluído até ao próximo
aniversário da Misericórdia
em Maio. Estamos a andar
a todo o vapor e parece que
o prazo vai ser cumprido

pelo dinamismo que vejo
na obra. O novo edíficio
até será ocupado mais cedo
para depois ser possível intervir na parte antiga, que
também será requalificada”.
PREOCUPAÇÃO COM
A SUSTENTABILIDADE
E OS APELOS
AO ESTADO
Apesar das melhorias a
caminho, no horizonte de
Virgílio Ferreira estão algumas preocupações: “Nesta
altura, a média de idades
dos utentes cifra-se nos 85
anos, sendo que um dos re-

sidentes mais antigos está
quase a celebrar o centenário, havendo ainda mais
5 pessoas com mais de 95
anos e duas dezenas acima dos 90 anos. Quem lá
vive sente-se bem e recebe
bons cuidados para chegar a estas idades com um
estado de saúde razoável.
No entanto, tudo isto custa
muito dinheiro e estamos
a substituir-nos ao Serviço
Nacional de Saúde. Temos
um médico e 5 enfermeiros
diariamente no lar e outros
técnicos como nutricionista
e psicólogo. Os nossos idosos quase não vão ao Hospital ou Centro de Saúde, mas
não teremos condições para
continuar com este serviço
com aquilo que o Estado
comparticipa. Parece que
somos que estamos a subsidiar o Estado. Cada idoso
tem uma reforma média de
440 euros e a Segurança Social paga 470 euros, o que
totaliza 910 euros, mas o
custo médio por utente chega aos 1500 euros e poucas
famílias ajudam nestes custo. Temos um défice grande
que não podemos continuar
a assumir e teremos de tomar medidas que poderão
ser penalizadoras para os
idosos. Isso será mau para o
SNS. Será preciso aumentar

a comparticipação para
podermos sobreviver e o
Estado tem de pensar bem
no que vai fazer”.
Para fazer face às dificuldades, a Santa da Misericórdia da Póvoa de Varzim tem procurado outras
fontes de receita, mas também aqui há problemas:
“Temos uma unidade de
fisioterapia que presta
serviços ao SNS, com um
custo médio mensal de 80
mil euros, mas estamos
com 5 meses de atraso
no pagamento, ou seja o
Estado deve-nos 400 mil
euros, o que obriga a uma
grande ginástica financeira. Este atraso não se admite e coloca em causa a
sustentabilidade de uma
IPSS. A União das Misericórdias Portuguesas tem
de pressionar mais o Governo para resolver esta
questão”.
A alienação de alguns
imóveis pode ser uma
solução para garantir receita, assim como a recuperação de outros imóveis
que poderão ser colocados
no mercado de arrendamento, temas que serão
levados à Assembleia Geral no próximo dia 26. A
sustentabilidade que vem
sendo conseguida com os
investimentos dos últimos
anos também tem sido
procurada com a melhoria da eficiência energética
em todas as instalações,
com poupanças económica e ambiental evidentes,
destacou o provedor.
ENTREVISTA
COMPLETA
NO PODCAST
Outros temas abordados nesta entrevista com
o provedor da Santa da
Misericórdia da Póvoa
de Varzim estão disponíveis para serem ouvidos
a qualquer momento no
podcast disponível no site
da Rádio Onda Viva na
secção Ouvintes.
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VILA DO CONDE

VILA DO CONDE

PÓVOA DE VARZIM

FOTO

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.

Apartamento T3 remodelado com vista mar
em Vila do Conde

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

Tipologia V3 |

Tipologia T3 |

Tipologia T3 |

249 500€

276 000€

PRAÇA DO ALMADA, 35 . PÓVOA DE VARZIM . 252 022 490 . 924 108 860

WWW.VAL-HALA.COM

190 000€

AMI: 15218

NOTÍCIAS ONDA VIVA | 17 NOVEMBRO 2022 | 19

FUTEBOL

LOBOS DO MAR JUSTIFICAM LIDERANÇA

No jogo entre os dois primeiros da série A da Liga 3,
foi o Lank Vilaverdense que
conseguiu (em dose dupla)
começar por surpreender
um Varzim dominador.
Contra a corrente do jogo,
os visitantes marcaram dois
golos já depois dos alvinegros desperdiçarem uma
mão cheia de oportunidades para abrir o marcador.
Naquela que foi considerada por muitos, até mesmo
pelo técnico Tiago Margarido, como a melhor exibição
do que vai de temporada,
faltou eficácia na hora de finalizar. Porém, os cerca de
5000 adeptos presentes não
deixaram de acreditar num
desfecho mais positivo e
continuaram a “empurrar”
a equipa para a reviravolta. Com as substituições,
potenciou-se a vontade e o
querer dar a volta por cima.
Rui Areias deu o mote, reduzindo a desvantagem
aos 82’ e aos 90’ foi José
Augusto, também conhecido por Guga, que levou o
estádio ao rubro. Um golo
com dedicatória especial,
com o brasileiro a ostentar a camisola do azarado
compatriota Gustavo Souza. Ainda se acreditou na
“remontada”, mas faltou
tempo. Vincado, em pleno
relvado, ficou o apoio dos
adeptos perante um grupo
que está a fazer pela vida,
deixando bem claro que a
subida de divisão terá que
ser uma realidade no fechar
do pano. Fechada a jornada, o Varzim lidera com 18
pontos, seguindo-se a equipa de Vila Verde com 17 e
Sanjoanense e Felgueiras
com 16 a fechar o quarteto
da frente. Segue-se um fim
de semana de paragem e
depois há a visita a Canela.
BENFICA REGRESSA
À PÓVOA
15 ANOS DEPOIS
O sorteio dos oitavos de

final da Taça de Portugal
colocou o Benfica no caminho dos Lobos do Mar.
Um duelo de “David contra
Golias”, mas curiosamente
com os varzinistas a registarem ascendente nos últimos
confrontos. Será o regresso
dos encarnados a um campo complicado pois os varzinistas venceram ou empataram os últimos seis jogos
realizados na condição de
visitados com o clube que
lidera atualmente a I Liga.
A última vitória benfiquista na Póvoa remonta
a 1985, ou seja há 37 anos.
Desde então realizaram-se
apenas seis duelos entre
ambos, registando-se 4 empates e duas vitórias para os
alvinegros. Esses triunfos
sucederam em 2007, há 15
anos, para a Taça de Portugal, e em 2002, para a I
Liga, ambos por duas bolas
a uma. Antes disso houve
um empate a dois golos em
2001 e três empates a zero
em 1998, 1988 e 1987.No
histórico entre os dois emblemas há 23 encontros no
velhinho estádio varzinista,
com um total de 3 vitórias
poveiras e 12 empates.
Detalhando o jogo de

2007, dos 18 convocados
12 eram formados no Varzim, curiosamente com
uma lenda dos encarnados
(Diamantino
Miranda)
no comando técnico dos
poveiros. No lado contrário, o atual selecionador
nacional Fernando Santos
liderava um Benfica onde
jogavam, por exemplo, Rui
Costa, Luisão e Mantorras.
O angolano Mendonça foi
o herói alvinegro ao marcar
o 2x1 que, ainda hoje, está
na memória daqueles que
viveram essa noite de glória. Para Janeiro de 2023,
entre os dias 10 e 12, está
marcado esse reencontro,
com o emblema da águia a
viver atualmente momentos
de grande fulgor e com um
técnico que certamente não
fará poupanças no duelo
com o seu homólogo varzinista. Será certamente um
jogo de casa cheia e que fará
correr muita tinta até à hora
do apito final. Oxalá que o
árbitro nomeado tenha a
mesma sorte de Olegário
Benquerença e que no final
apite para a festa em tons de
preto e branco
Quem vencer vai depois
jogar em Braga ou Guimarães para os quartos de
final. Recorde-se que até
agora os poveiros afastaram
o Vila Meã, do Campeonato
de Portugal, o S.João de Ver,
da Liga 3, o Feirense , da II
Liga e o Sporting, da I Liga.

GUSTAVO NÃO DEVE
JOGAR MAIS
ESTA ÉPOCA
O avançado Gustavo
Souza vai ter de ser operado porque os exames complementares de diagnóstico confirmaram os piores
receios. No jogo frente ao
Vitória B, o atleta fez uma
“rotura rotura do ligamento
cruzado anterior, associada
a lesão do ponto de ângulo
postero-externo”, segundo
comunicou o clube. O ponta de lança brasileiro, que
participou em dez jogos e
fez três golos pelos alvinegros, terá que ser “submetido a intervenção cirúrgica
e a período prolongado de
reabilitação”. Apesar do fim
do campeonato ainda estar
a vários meses de distância,
o Varzim teme que Gustavo
“dificilmente voltará à competição durante a presente
época”.
ANDRÉ GERALDES
PASSA A COORDENAR
FORMAÇÃO
André Geraldes passou a
ter funções alargadas no Futebol de Formação do Varzim. O emblema poveiro
revelou na passada semana
que o responsável do Futebol Profissional passa também a ser “o líder máximo
de todo o processo de reorganização dos mais varia-

dos departamentos e áreas
do clube”. Esta decisão é
justificada como vindo “na
sequência das alterações
estruturais levadas a cabo
pela Direção” presidida
por Edgar Pinho. O comunicado acrescenta ainda
que “em breve e oportunamente serão comunicadas
as alterações já iniciadas
no modelo de governance
da estrutura da Formação”.
A coordenação das camadas jovens estava a cargo de António Oliveira,
que cessou essas funções
no passado dia 30 de outubro e foi depois anunciada
oficialmente pelo emblema varzinista. A direção
diz que “aceitou o pedido
de demissão”, mas assegura que tentou evitar esse
cenário. O comunicado
realça os “esforços levados a cabo para garantir a
continuidade” de António
Oliveira, mas o clube revela que se tratou de “uma
decisão pessoal e unilateral”. Na hora do adeus, o
Varzim desejou “as maiores felicidades pessoais e
profissionais” a António
Oliveira.
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MAIS UMA JORNADA NO INTER-CONCELHOS

Realizou-se no passado
sábado a segunda jornada
das provas da Federação
de Futebol Popular do
Norte.
Na Taça dos Campeões,
o Estela (na foto) foi a Fafe
vencer o Pardelhas por
2x1 e o Amorim perdeu
em Vila do Conde contra
o Árvore por 2x1, na série
A. Lideram os estelenses
com 6 pontos, enquanto
os outros clubes locais somam 3 pontos. O Tougues
somou os primeiros pon-

tos ao vencer ao campo
do Figueira (Penafiel) por
1x0 e o Navais foi derrotado no reduto do Ases São
Jorge por 2x1 e ainda não
pontuou na série B.
Para a Taça Federação,
o Rates goleou o S. Faustino por 5-0 e o Fajozes
perdeu em Penafiel por
2-0 no reduto do Cabeça
Santa na série A; o Aguçadoura folgou na série B e
Gião derrotou o Matamá
Infantas, de Guimarães,
por 2-1.

CONFIRA OS LÍDERES
DOS CAMPEONATOS LOCAIS
Já estão cumpridas 6
jornadas do campeonato de futebol popular da
Póvoa de Varzim. Nos
seniores, com alguns jogos desta ronda ainda por
realizar, o Estela lidera
isolado com 15 pontos e
só com vitórias. Nos juvenis, o Rates comanda só
com triunfos e 18 pontos
acumulados, tendo ven-

cido em Amorim por 2x0.
Em infantis a prova continua ao rubro com um trio
a partilhar o comando:
Estela, Amorim e Argivai
levam 13 pontos, embora
amorinenses e argivaienses contem com um jogo
em atraso. Finalmente, nos
escolinhas, cabe ao Regufe
liderar com 18 pontos e o
último triunfo foi uma go-

leada em Aver-o-Mar por
8x0.
Em Vila do Conde o
campeonato sénior vai
mais adiantado. O Árvore
lidera isolado com 22 pontos, mais um que o Fajozes
e o Macieira. Em juniores
há um quarteto na frente
com 9 pontos: Arcos (menos um jogo), Árvore, Touguinha e Rio Mau.
Pub
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RIO AVE SABOREOU TRIUNFO EM AROUCA

Ao fim de treze jornadas, o Rio Ave conseguiu
a primeira vitória fora
de casa nesta edição na I
Liga. O grande objetivo
de Luís Freire era, precisamente, quebrar esta
barreira e mostrar que
a equipa verde e branca
podia ser vitoriosa longe
de Vila do Conde. A meta
foi alcançada na plenitude
frente a um Arouca que
levava oito jogos consecutivos sem perder e com
a ajuda de centena e meia
de vilacondenses que deram apoio na bancada. O
avançado Aziz marcou o
golo decisivo de grande
penalidade e confirmou a
supremacia rioavista em
campo. O triunfo catapul-

tou o Rio Ave para a décima posição, agora com 18
pontos, antes da longa paragem do campeonato para
a concretização do Mundial
2022. O próximo jogo do
clube será a 1 de Dezembro,
em casa do Marítimo, para a

primeira jornada da fase de
grupos da Taça da Liga.
ALTERAÇÃO AINDA
NÃO SURTIU EFEITO
A mudança no comando
técnico da equipa feminina

do Rio Ave ainda não teve
o efeito pretendido. Na passada jornada, já com a nova
treinador Mara Vieira no
banco, as mulheres de Vila
do Conde perderam por 2-0
na casa da formação B do
Vilaverdense. O clube rioa-

vista está no penúltimo
lugar da série norte da segunda divisão nacional e
a próxima ronda, apenas
3 de dezembro, tem pela
frente uma receção frente
ao atual líder, o Gil Vicente.

VITÓRIA E DERROTA DISTRITAIS

A equipa B do Varzim
venceu por 1-0 o Folgosa
da Maia em mais uma jornada da Divisão de Elite-Pró Nacional da Associação de Futebol do Porto.
Gonçalo Ferreira marcou

o único golo do triunfo que
coloca os poveiros no 11.º
lugar da classificação antes da deslocação à casa do
Arcozelo, o penúltimo da
tabela.
Na divisão mais abaixo, a

de Honra, o Balasar perdeu em casa por 1-0 contra o Gondim Maia e está
no sétimo posto da série
2, tendo no horizonte uma
partida frente ao oitavo
classificado, o Grijó.
Pub

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.

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
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PRESIDENTE DO CAXINAS ANSEIA NOVO PAVILHÃO
Está cada vez mais perto a concretização de um
sonho antigo da Associação Desportiva Cultural
e Recreativa das Caxinas
e Poça da Barca. O novo
pavilhão está quase pronto e será estreado em
breve, em finais de novembro ou início de dezembro. Será por isso no
período que antecede o
Natal que irá chegar essa
prenda muito desejada
para as gentes caxineiras,
admitiu a presidente Sílvia Moreira, que anseia
o dia de ter casa própria
para a coletividade que
dirige há duas décadas.
A dirigente acredita
que o novo equipamento
será um ponto de encontro de toda a comunidade e não faltarão treinos,
jogos e outras atividades
para trazer movimento

PÓVOA E RIO AVE
NO ADEUS À TAÇA

ao espaço, juntando pessoas de todas as idades.
Sílvia Moreira espera também que o novo pavilhão
seja uma fortaleza para as
equipas de futsal, sempre
com bancadas repletas e a
guiar as equipas para a vitória.
Entretanto, dentro da
quadra, o Caxinas empatou
a dois golos (golos de Ró-

mulo e Gustavo Rodrigues) na casa do Ferreira
do Zêzere na sexta jornada
da principal liga nacional
de futsal. A equipa de Vila
do Conde somou o oitavo
ponto da temporada e está
agora no oitavo lugar (12
clubes). Na próxima ronda, a sétima, os pupilos de
Nuno Silva recebem o Elétrico, de Ponte de Sôr.

A segunda eliminatória
da Taça de Portugal foi
amarga para as equipas
do Póvoa Futsal / Varzim
e do Rio Ave. Os poveiros
viajaram até Porto de Mós
e acabaram goleados por
5x2 perante o Mendiga da
3ª divisão. Uma mão cheia
de lamentos do técnico
André Crud, que no final
do jogo acabou por pedir
desculpa aos sócios e adeptos pelo desaire, afirmando
mesmo que “tudo correu
pelo pior e nada do que se
tentou fazer para corrigir

o rumo negativo do jogo
foi conseguido.” Agora o
foco será mesmo tentar
realizar um campeonato
tranquilo, o que não será
fácil dada a qualidade
dos adversários. No próximo jogo, a equipa poveira viaja até Braga par
defrontar o Nogueiró/
Tenões.
Também o Rio Ave
não foi feliz, apesar de ter
conseguido uma igualdade a 3 golos durante o
tempo regulamentar. Na
lotaria das grandes penalidades, os vilacondenses,
capitaneados pelo veterano Pirata, caíram perante
o Atlético FC.

PÓVOA ANDEBOL EM SINFONIA AFINADA
O Póvoa Andebol continua a revelar sinais de crescimento e é, hoje, um clube
que todos os adversários
respeitam. Na deslocação
à capital para defrontar o
Sporting, a equipa poveira
não defraudou as expetativas. Encarou o forte adversário jogando de igual para
igual durante largos minutos. Ao intervalo só perdia
por três golos de diferença,
com contributos especiais
de atletas jovens como Diogo Martinho e Tiago Teixeira. Na segunda metade,
com a dupla de arbitragem
a castigar em demasia nas
exclusões, os comandados
de Jorge Carvalho passaram por algumas dificuldades, até porque neste mo-

breve à Póvoa já que toda a
burocracia da obtenção do
visto para poder entrar em
Portugal parece estar a chegar ao fim. A par do central
Filipe Mota, em processo de
recuperação de uma lesão,
serão mais duas opções de
atletas de qualidade para o
técnico Jorge Carvalho, que
perdeu o brasileiro Alan
Silva ainda na pré-época.
mento o plantel está curto.
Já a equipa B conseguiu
empatar com os Marienses
nos Açores, descendo agora
ao terceiro lugar do segundo escalão atrás de Boavista
e Vitória SC. Esta está a ser
uma temporada fantástica para os jovens poveiros,

liderados por um técnico
também jovem e poveiro.
JANEIRO PODE SER
MÊS DE REFORÇOS
O congolês Christian
Moga, há muito aguardado, pode chegar muito em

RUI VELOSO
NOS CONCERTOS
DE S. MARTINHO
O cantor Rui Veloso é a
figura de cartaz dos Concertos de Martinho, um dos
eventos organizados pelo
Póvoa Andebol com grande
sucesso na comunidade poveira. Novamente na versão
tripla de concertos, o Cine
Teatro Garrett acolherá três
sessões (já esgotadas), com
a habitual participação dos
coros infantis dos Colégios de Amorim e Jardim
das Cores. Esta semana
fica também marcada pelo
regresso do Jantar das Estrelas, no qual o clube agradece aos patrocinadores o
apoio recebido.
Pub
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BENFICA TESTA BOA FASE DOS POVEIROS
Depois da paragem
do campeonato, a equipa sénior de basquetebol
do Desportivo da Póvoa
regressa com um desafio
aliciante. Conquistadas
as duas primeiras vitórias
após um ciclo de 6 jogos
a perder, José Ricardo já
conta com os 5 estrangeiros disponíveis e com
Nuno Oliveira mais capaz
de ajudar a equipa. Contra um rival com outros
objetivos e de orçamento
de outra dimensão, caberá
aos lisboetas provar que
são realmente melhores,
porque vassalagem é coisa que os comandados do
professor não irão fazer à
capital.
Nas outras competições,
as equipas sub-23 e sénior
feminina perderam os respetivos jogos. As meninas
não foram capazes de contrariar o Limiense, que a
jogar em casa venceu por
60x42. Já os rapazes rece-

beram o Guifões e foram
derrotados por 71x64. Um
jogo especial para três dos
basquetebolistas ao serviço dos matosinhenses, já
que foi um regresso a um
pavilhão que tão bem conhecem. Daniel Ramos,
subiu à Proliga e à Liga,
Hélder Gomes e David Sá

são poveiros e iniciaram-se
no basquetebol no CDP. O
jogo foi bastante renhido,
mas favorável aos visitantes, que aproveitaram alguns pontos mais fracos
dos poveiros, nomeadamente a falta de experiência em fases decisivas do
jogo.

MAGUSTO DE
S.MARTINHO
UNE FAMÍLIA CDP
Apesar de ter sido uma
iniciativa da Comissão de
Pais afeta à secção de basquetebol, foram centenas
aqueles que aproveitaram
a ocasião para usufruir
deste convívio realizado
no espaço das piscinas
exteriores do clube. Desde dirigentes, treinadores,
atletas, familiares, patrocinadores, sócios e simpatizantes do clube, todos deliciaram-se com os
petiscos servidos e onde
naturalmente a castanha
assada foi rainha. Estas
e outras iniciativas levadas a cabo pela Comissão
de Pais servem também
como fonte de angariação
de verbas para as despesas
durante a época de um
universo atlético que já
ultrapassa as duas dezenas
de basquetebolistas.

VOLEIBOL SEGUE NO RITMO E NO RUMO CERTOS
A equipa sénior de voleibol do Desportivo da
Póvoa, sustentada em
grande maioria por atletas formadas no clube, é
líder isolada na sua série
e garantiu praticamente
um dos dois lugares que
dão acesso à fase seguinte.

Contra o CAR Taipense, as
poveiras começaram bem,
mas descambaram para
uma derrota por 25x11 no
set inicial. Um autêntico
pesadelo que só foi ultrapassado pelo espírito de
união das pupilas do professor António Ferreira. Os

três sets seguintes foram
completamente diferentes
para melhor, com algumas
prestações individuais que
fizeram a diferença. Luísa Falcão foi enorme no
ataque, mas sobretudo no
serviço, conseguindo galvanizar as companheiras

para um triunfo que coloca
a equipa isolada no primeiro lugar.
Olhando para esta equipa sénior como objetivo a
atingir, a equipa de juniores, também liderada por
Tó Ferreira, venceu o Colégio do Rosário por 3 sets

a 0. Com o crescimento
exponencial do número
de praticantes (cerca de
duas centenas), a secção
de voleibol do clube está
na rota certa para daqui
a algum tempo colher os
frutos da aposta na Formação..
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AGUÇADOURENSE JÁ GANHA

A freguesia de Beiriz,
em particular a Quinta da
Tapada, foi palco da primeira jornada do Plano de
Promoção do Atletismo e
o grande vencedor coletivo foi o Grupo Cultural e
Recreativo Aguçadourense. A prova de corta-mato reuniu 387 atletas de
uma dezena de coletividades. Além do campeão,
o pódio por equipas ficou
completo com o Centro
Desportivo e Cultural de

Navais e o Clube Desportivo da Póvoa.
Os vencedores individuais foram: Mariana Lino
(Aguçadourense) e José
Silva (Navais) no escalão
A, Vitória Silva (CDP) e
Leandro Fernandes (Navais) no escalão B, Ana
Moreira (Atlético) e Diogo
Moreira (Aguçadourense) no escalão C, Gabriela
Duarte (Atlético) e Tiago
Dourado (Navais) no escalão D, Mafalda Cancelo

(Navais) e Tiago Costa
(CDP) no escalão E, Catarina Morim (Navais) e
José Fontes (Aguçadourense) no escalão F, Diana
Pereira (CDP) e André Regufe (Atlético) no escalão
G e Maria Santos (CDP) e
César Vilas-Boas (Navais)
no escalão H.
A próxima etapa irá
acontecer no dia 20 nas estradas de Argivai na zona
envolvente à Rua da Quintela.

MUNICIPAL ACOLHE GALA
A Gala do Desporto está
de regresso na Póvoa de
Varzim. Depois de ter decorrido entre 2014 e 2019
de forma consecutiva, a
pandemia ditou a interrupção nos últimos dois anos.
agora volta em 2022 e a
data escolhida para a realização foi esta sexta-feira,
dia 18 de novembro.

O evento vai começar às
21h30 e terá novamente o
Pavilhão Municipal como
palco. Esta edição irá homenagear 584 pessoas, nomeadamente 504 atletas,
49 técnicos, 8 árbitros, 21
alunos e 2 professores do
Desporto Escolar que colocaram em evidência a bandeira da Póvoa de Varzim a

nível nacional e internacional.
Ao todo, vão estar representadas 30 modalidades
na grande festa do desporto
concelhio. A Gala do Desporto tem entrada livre, até
ao limite dos lugares disponíveis, podendo garantir o
bilhete através do 252 291
061.

PEDALADA SOLIDÁRIA PELA CLARA
A Maratona Solidária
de Cycling vai voltar ao
Pavilhão Municipal da
Póvoa de Varzim já no
próximo domingo, dia
20. A terceira edição da
iniciativa tem como objetivo arrecadar verbas para
ajudar a Clarinha, uma
menina poveira de 6 anos
com paralisia cerebral e
epilepsia que apresenta
dificuldades em andar ou
sentar-se sozinha. A família tem feito tudo para
melhorar a qualidade de
vida da criançase todo
o apoio financeiro extra
que possa arrecadar torna-se fundamental.

O evento é promovido pela autarquia em colaboração com a Varzim
Lazer, Mapadi, B Active,
NFGYM, Norte Fit e Sport
Spirit. Toda a população
está convidada a juntar-se a este movimento solidário que vai decorrer
entre as 9h30 e as 13h. No
local estarão disponíveis
mais de 100 bicicletas por
hora. Nesta altura já pode
realizar a reserva do equipamento nas receções da
empresa municipal e dos
ginásios já referidos. Também é possível contribuir
para esta causa através da
aquisição de uma pulseira,

mesmo que não possa ou
queira pedalar.
A história da Clarinha e
mais as informações sobre
outras formas de ajudar
estão disponíveis na página de facebook “Juntos
Vamos Vencer pela Clarinha”.
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POVEIRO
INSPIRADO
NA SELEÇÃO

JOEL RODRIGUES SAGRA-SE
CAMPEÃO NACIONAL
Joel Rodrigues, do Naval Povoense, sagrou-se
campeão nacional de
bodyboard ao vencer de
forma brilhante a quarta
e derradeira etapa do circuito português. Peniche
foi palco de todas as decisões da competição que
culminou também com a
conquista do título de vice-campeão nacional por
Ricardo
Rosmaninho.
Este é um feito histórico para o clube e a festa
começou logo em pleno
areal da praia de Superturbos por toda a delegação do CNP que esteve
na prova. Depois prosseguiu na Póvoa de varzim
na praia da Salgueira,
a casa onde nascem os
campeões sob orientação
de Rui Campos. Joel e Ricardo precisavam mesmo
de chegar à final e de ficar
nos dois primeiros lugares para alcançarem os
objetivos e foi isso mesmo que acabou por suceder de forma épica.
Joel Rodrigues, que é

conhecido como “Foguete
das Caxinas”, conseguiu
o pleno na ainda precoce
carreira. O jovem de 18
anos já foi campeão sub12,
sub14, sub16, sub18 e ago-

ra Open. A Câmara de
Vila do Conde já expressou os parabéns ao atleta,
lembrando que “pela sua
determinação,
esforço
e resultados” a autar-

quia “aprovou em março
passado a integração do
bodyboarder no Programa de Apoio ao Atleta de
Alto Rendimento e Projeto Olímpico”.

Diogo Brito foi decisivo
nas duas últimas vitórias da
seleção nacional de basquetebol em partidas da fase de
pré-qualificação para o Europeu de 2025.
Primeiro conseguiu 19
pontos, 4 ressaltos, 4 assistências e 1 roubo de bola em
27 minutos de utilização no
triunfo sobre a Bulgária por
88x78. Depois obteve 10
pontos, 5 ressaltos, 2 assistências e 3 roubos de bola
em 21 minutos de utilização
no êxito sobre a Roménia
por 92x62.
O poveiro regressa agora
a Espanha para continuar a
representar o Força Lleida,
um dos líderes do segundo
escalão do país vizinho.

RUI COSTA NO ALGARVE
Rui Costa vai voltar a
correr nas estradas portuguesas. A organização
da Volta ao Algarve confirmou esta quarta-feira
que o ciclista poveiro vai
alinhar na mais mediática prova internacional

INSCRIÇÕES
ABERTAS

que decorre no nosso país.
A vinda de Rui Costa será
provavelmente na condição
de líder da equipa belga Intermarché-Circus-Wanty
na corrida que vai decorrer
em fevereiro do próximo
ano.

ANO LETIVO
2022-23

Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária
Nos termos do Artigo 23º, nº 2 da alínea b) dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral do
MAPADI, Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual, para o próximo dia 26 de
novembro de 2022, às 18.00 horas, na sua Sede Social sita na Rua José Régio, 614, desta cidade, com a
seguinte:

Pub

Ordem de Trabalhos
1.

Leitura da ata da última Assembleia Geral;

2.

Apresentação, discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2023;

3.

Proposta para conferir à Direção os poderes para praticar todos os atos e tomar as decisões, incluindo
operações financeiras que estejam subjacentes, que se tornem necessárias à adesão a Programas
Subsidiados no âmbito Portugal 2020, e suas eventuais alterações;

4.

Proposta para conferir à Direção os poderes para praticar todos os atos e tomar as decisões, incluindo
operações financeiras que estejam subjacentes, que se tornem necessárias à adesão ao Plano de
Recuperação e Resiliência, e suas eventuais alterações;

5.

Apresentação, discussão e votação nos termos dos Artigos 11º,13º nº3, 14º e 27º nº 1 al f) dos Estatutos,
de Atualização do Valor da Quota Anual referente aos Associados, por forma a que estes possam
exercer os seus Direitos estatutários;

6.

Se houver tempo disponível, é concedida meia hora para se tratar de qualquer assunto de interesse
para o Movimento.

Póvoa de Varzim, 07 de novembro de 2022
--------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Geral
(José Francisco Mata de Carvalho, Eng.º)
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ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE RUI’AN
EM PORTUGAL SURGE EM VILA DO CONDE
Foi na noite de 3 de novembro que a Associação
da Comunidade Rui’an
em Portugal (ACRP) se
mostrou pela primeira vez
em Vila do Conde, tendo
Pan Yimin como primeiro presidente. Vários líderes e representantes de
organizações chinesas e
portuguesas assistiram à
cerimónia, tendo algumas
personalidades enviado os
parabéns através de vídeo
e email.
Rui’an é uma cidade na
província de Zhejiang,
China, que também é conhecida como uma terra
dos emigrantes. Desde
a dinastia Song (que governou a China de 960 a
1279), o povo dessa cidade tem emigrado para
todo o mundo, incluindo
Portugal. Com décadas
de história, a comunidade
Rui’an em Portugal tem
crescido graças ao espírito corajoso, trabalhador,
solidário e sem medo das
dificuldades, conseguindo
resultados notáveis em várias áreas.
Apesar das fortes saudades da terra natal, com
o objetivo de reforçar o
sentido de identificação
da próxima geração com
o seu país de origem e de
ajudar os compatriotas a
integrarem-se melhor na
sociedade portuguesa, a
maioria dos imigrantes de
Rui’an em Portugal chegaram a um acordo para
fundar a Associação da
Comunidade de Rui’an.
Pan Yimin foi eleito para
ser o primeiro Presidente
da Associação.

“A eleição de Pan Yimin é
bem merecida”, como confessaram Wang Xiaowei,
presidente da Associação
para Desenvolvimento dos
Chineses em Portugal, e
Zhu Changlong, primeiro
vice-presidente
executivo da Associação de Comerciantes e Industriais
Luso-Chinesa, nos seus
discursos na cerimónia de
inauguração. Ao desenvol-

ver e expandir o seu próprio
negócio, o presidente Pan
Yimin tem apoiado sempre
os outros no trabalho e na
vida, especialmente pela
sua liderança efetiva contra
a pandemia na comunidade
chinesa no norte de Portugal.
Através de um vídeo projetado num grande ecrã no
salão da cerimónia, Zhao
Bentang, o embaixador da

China em Portugal, também elogiou o trabalho de
Pan Yimin e desejou que a
ACRP continue a contribuir
para a construção de uma
comunidade dos imigrantes
chineses harmoniosa e para
a aprofundação da amizade
sino-português.
Nos trabalhos futuros,
Pan Yimin prometeu manter a paixão original pela
pátria e realizar uma liga-

ção entre Rui’an e Portugal
pela sua plataforma da Associação, a fim de promover investimentos, criar
mais postos de trabalho e
contribuir para as sociedades chinesas e portuguesa.
A organização de uma
Comissão Estratégica da
ACRP também é de importância. Daí a a ideia
de a criar, sendo esta uma
inovação em Portugal com
o seu objetivo principal de
estabelecer ligações entre
a comunidade chinesa e o
governo local português,
bancos e outras instituições e, ao mesmo tempo,
prestar uma assistência
verdadeira aos imigrantes chineses em Portugal,
explicou Y Ping Chow, o
diretor da Comissão Estratégica da ACRP e o
presidente da Câmara de
Comércio Portugal-China
PME.
Entre os membros da
Comissão Estratégica da
ACRP está o Juiz Conselheiro Júlio Pereira, o presidente do Instituto para
Cooperação e Desenvolvimento Portugal-Oriente, ex-Secretário Geral
da Segurança Nacional e
ex-diretor geral do SEF,
cuja amizade com a comunidade chinesa vem de há
40 anos desde o seu trabalho em Macau. O dirigente
prometeu dar uma mão ao
desenvolvimento da associação se necessário tal for
necessário e desejou um
grande sucesso à ACRP.
A cerimónia finalizou
com espetáculos de danças e instrumentos musicais tradicionais chineses.
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TEMPOS ENERGÉTICOS
JÚLIO ALVES

A crise está aí à porta e desta vez não perdoa a ninguém.
A Alemanha está em
crise. O país não está falido e (por enquanto)
tem dinheiro para pagar as contas, o problema
agora é outro, a energia.
Portugal e o resto dos
países do Sul da Europa
em breve também se encontrarão em crise e nesses
sim será uma crise financeira e económica, pois a
Alemanha vai se assegurar
de que os países do Sul que não causaram o problema - paguem por ele.
Porque deveria Portugal pagar pelos erros
da Alemanha? Porque é
que devemos nós pagar

por erros cometidos por
outros que na realidade
nunca nos beneficiaram?
Não se trata de quem
causou o quê - trata-se
de quem paga por isso
depois de nada ter feito
para que isto acontecesse!
Os países do sul da Europa não causaram esta crise, mas, no entanto, serão
duramente atingidos por
ela. Vão ser obrigados a sofrer ainda mais por causa
de decisões que beneficiaram durante anos os países
do Norte, em resumo, a
Alemanha e seus acólitos.
Os alemães e seus vizinhos governaram-se durante anos com preços de
energia que nunca foram

praticados no Sul da Europa, basearam toda a sua economia em preços de energia
vendida pelos russos a preços da chuva e agora que as
coisas com a Rússia azedaram teremos de ser nós a pagar a conta (que já estamos).
O governo alemão ignorou todos os alertas, gastaram aliás tanta energia a
encobrir os seus erros que já
nem sequer estão conscientes deles (nem tão pouco
na realidade se importam).
Mas também é verdade que
esta crise foi um acidente à
espera de acontecer - e se a
Alemanha não tivesse sido
tão arrogante e míope, nunca teria acontecido de todo.
A crise energética é

o resultado de uma falta de liderança, e chegou a altura da Alemanha e infelizmente toda
a Europa pagar por isso.
A Alemanha não terá a
capacidade de aquecer o
seu povo e de alimentar a
sua indústria, vão ter de
escolher entre uma coisa
e outra mas seja qual for
a sua escolha quem vai
ficar com a conta será o
resto da União Europeia.
Se chegarmos ao fim desta crise ainda com o Euro
como a moeda única será
uma sorte e arrisco-me a
dizer que se chegarmos ao
fim desta crise ainda com
a União Europeia a existir aí vai ser um milagre.

MIDTERMS
DANIEL SÁ FERREIRA

Realizaram-se na terça-feira da semana passada as
eleições intercalares nos Estados Unidos. Foram a votos a totalidade dos eleitos
na Câmara dos Representantes, um terço do Senado
e 39 Governadores. Também houve eleições para
muitas legislaturas estaduais e outros cargos electivos relativos a cada Estado,
assim como os presidentes
de Câmara de algumas cidades relevantes.
A principal nota que delas resulta é que, ao contrário daquilo que os analistas
previam, não houve uma
“onda vermelha” favorável
ao Partido Republicano.
Tradicionalmente o partido
que tem a presidência dos
Estados Unidos costuma
ser derrotado em eleições
intercalares. Dois indicadores importantes também
apontavam para esse previsível desfecho: a baixa taxa
de aprovação do presidente
Biden e a inflação. Não foi
isso que acabou por acontecer.
No momento em que
este artigo está a ser escrito
ainda não há certeza sobre

quem controlará a Câmara
dos Representantes, mas já
é claro que os Democratas
continuarão a controlar o
Senado. O cenário mais
provável aponta para que o
controlo sobre o Congresso
acabe por ficar repartido. A
consequência principal disto é que apesar de passar a
ser quase impossível o Presidente Biden fazer passar
legislação significativa pela
Câmara dos Representantes, o controlo do Senado
permite que continue a fazer as sempre importantes
nomeações para o aparelho
judiciário e dá-lhe alguma
latitude em termos de política externa.
Numa análise àquilo que
acabou por correr mal nestas eleições, muitos dentro
do Partido Republicano
começam já a apontar o
dedo ao papel desempenhado por Donald Trump
e a alguns candidatos extremistas por este apoiados
que perderam eleições que
estatisticamente poderiam
ter sido ganhas por Republicanos mais “normais”.
Devido à forma como Donald Trump se tornou o

centro das atenções nas
semanas que antecederam
as eleições estas tornaram-se um referendo a Donald
Trump e não ao desempenho da administração democrata. Quem aproveitou
para se posicionar para as
primárias presidenciais do
Partido Republicano como
alternativa a Trump foi Ron
DeSantis. Este Governador
da Flórida foi reeleito por
larga margem e aparece
como alguém que promoverá as mesmas políticas
de Donald Trump mas que
consegue ser menos tóxico
para o eleitorado moderado e independente. Donald
Trump sentiu a ameaça e já
começou a lançar a chuva
de insultos e de insinuações
habituais. As primárias
presidenciais no Partido
Republicano serão feias. Já
no campo democrático o
Presidente Biden saiu reforçado com este resultado
melhor do que o esperado e
parece ter o caminho para a
sua nomeação pelo Partido
Democrático
completamente aberto, algo que não
era dado como adquirido.
Merece ainda uma pro-

funda reflexão o sistema
eleitoral americano. Ainda
há poucas semanas tivemos
o exemplo da rápida contagem dos votos no Brasil,
onde ao fim da noite já se
sabia o resultado de uma
eleição muito disputada
num país continental. Nos
Estados Unidos só saberemos o resultado em algumas disputas mais de uma
semana depois de os eleitores terem ido às urnas.
Uma parte desta demora
deve-se ao sistema de voto
por correspondência em algumas circunscrições eleitorais, mas não deixa de ser
caricato ver uma das mais
antigas democracias do
mundo a demorar semanas
a concluir contagens eleitorais, sendo que os candidatos Trumpistas derrotadas
aproveitam a oportunidade
para colocar em causa a integridade do processo eleitoral.
Não deixa de ser um
aviso para aqueles que em
Portugal propõem mudanças num sistema de votação
que funciona, não demora
muito tempo, e é tido por
todos como confiável.
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“SÓ DAMOS VALOR À ÁGUA QUANDO A FONTE SECA”

A GESTÃO MUNICIPAL DA ÁGUA
UM PÉ NA TERRA,
OUTRO NO MAR

Escrevo esta crónica
no dia em que, segundo a
ONU, a população mundial
atinge a cifra dos 8 mil milhões: 8 mil milhões de seres humanos neste planeta,
o único onde a vida humana é possível. E escrevo após
uma semana de debate na
27ª Conferência das Partes
(COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas,
que é o órgão das Nações
Unidas responsável pelo clima. Escrevo ainda na semana em que a nossa Câmara
Municipal debate e aprova o
seu Plano de Atividades e o
correspondente Orçamento
para o próximo ano.
Sendo a Póvoa o tema
destas crónicas, pode o leitor perguntar: que tem a ver
connosco o crescimento da
população planetária, cujo
atual número muitos (especialistas em demografia
e economia) dizem ser insustentável (desde logo pela
dificuldade em alimentar
tanta gente)? E que tem a
ver connosco (que vivemos
num sítio tão calminho) o
debate sobre as alterações
climáticas? – Como dizia,
no início do século XX, o
chefe de uma tribo polinésia da ilha de Samoa, “isto
está tudo ligado”: clima,
economia, vida.
E, num outono que vai
parecendo inverno (porque a uma estiagem dura e
prolongada, que pôs quase
todo o país em seca severa
ou extrema, sucedem dias
de chuva generosa), já nem
nos lembramos de que,
muito por efeito das alterações climáticas, as secas
vieram para ficar e serão

um dos problemas mais
complexos das próximas
décadas,
potencialmente
geradores de guerras, pelo
que a nossa relação com a
água, em tempos de abundância desta, terá de ser encarada na perspetiva de que,
entretanto, vai escassear, o
que impõe prudência na sua
gestão.
“A gestão da água está em
todos os grandes desafios
da sustentabilidade” –avisou, há dias, o presidente
da Águas de Portugal. Repito: em todos os grandes
desafios, desde logo os que
se relacionam com a atividade económica (toda ela,
mas particularmente a agricultura) e se refletem, por
exemplo, na desertificação
(dos solos e da população).
É, pois, de estranhar que,
num tempo em que todas
as recomendações técnicas
vão no sentido do uso racional da água, insistindo
até na necessidade de aumento do seu preço, a proposta mais recorrente dos
nossos autarcas de oposição
seja a de o baixar.
Compreende-se que, sendo um bem essencial à vida
(e, por isso, um direito universal inquestionável), seja
disponibilizada a preço especial (ou até sem qualquer
custo) a quem não a pode
pagar; mas não se compreende a generalização do
abaixamento do seu custo,
quando este (é o nosso caso,
felizmente) está nos limites
da sustentabilidade, ou seja,
no ponto em que a margem
de lucro é (apenas) a necessária para garantir a conservação, a renovação e a gestão da rede de distribuição

e o tratamento das águas
usadas (residuais – sejam
domésticas, sejam industriais).
É que o circuito da água
não pode terminar na sua
rejeição – tem de ser prolongado até que, pelo seu
adequado tratamento, ela
volte ao circuito, se não
para consumo humano
(como já acontece em vários países), ao menos para
outros usos (rega, limpeza
de ruas, etc..).
Ou seja: no “reino da
água” há ainda muito a fazer, para que a prolongada
ausência de chuva não obrigue ao seu racionamento
para uso doméstico, nem
gere nos campos a incapacidade produtiva dos solos,
que neste ano se refletem,
por exemplo, na diminuição
drástica, quer da quantidade, quer da qualidade de
algumas produções, cujos
preços necessariamente disparam, repercutindo-se no
agravamento do custo de
vida, que fragiliza sobretudo as famílias mais carenciadas.
Nós temos, na Póvoa,
uma das águas mais baratas (se não mesmo a mais
barata) da região. A nossa
fatura é, como há dias veio
a público, 4 vezes inferior à
de um outro município da
nossa Área Metropolitana.
Um município vizinho (dos
tais, vários, em que a fatura
é bastante mais cara que a
nossa) anunciou, há dias,
a “proeza” de baixar o seu
custo em 30%, mas aumentou a concessão (à empresa
privada que a distribui) por
mais 10 anos – até 2058!.
Um outro, também vizinho,

mas de outra circunscrição
territorial, tem feito da água
o grande “cavalo de batalha”
da luta politica local: o P.S.
ganhou a Câmara porque
prometeu resgatar a concessão que o P.S.D. fizera,
mas ao fim de 12 anos não
só não a conseguiu resgatar
como também fez a dívida
(do município à concessionária) disparar para mais de
200 milhões de euros, valor
que torna impensável qualquer resgate e torna seguro,
isso sim, o aumento do seu
preço.
Gaia vai subir o tarifário
em 2 escalões de consumo.
Em Valongo, água e saneamento aumentam 5%.
Na Maia, 1%. Todos estes
municípios têm, já, tarifas
mais caras que as nossas.
Porquê, então, reivindicar
que as nossas voltem a descer? Sendo, obviamente,
populista, esta proposta, no
nosso caso, é sobretudo, e
claramente, uma proposta
insensata – para não dizer
coisa mais desagradável.
P.R.

ESTATUTO EDITORIAL
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Um alentejano vai para a tropa e na distribuição dos quartos ele é
avisado:
- A única vaga que há é no quarto com o Hélio que ressona muito
alto e ninguém quer dormir com ele…
- Não têm importância nenhuma, fico mesmo com esse! – diz o
alentejano
Na manhã seguinte encontram-se ao pequeno-almoço:
- Então, conseguiu dormir alguma coisa? – pergunta-lhe o outro
soldado.
Responde o alentejano:
- Dormi lindamente, muito obrigado.
Espantado pergunta o primeiro:
- Como é que conseguiu? Toda a gente se queixa que o ressonar do
Hélio é insuportável!
Explica o alentejano:
- Quando cheguei ao quarto, ele estava realmente a ressonar muito
alto, mas depois despi-me, dei-lhe um beijo na boca e disse-lhe “boa
noite”. Ficou toda a noite acordado de olhos bem abertos… Um
sossego!
Um homem está sentado num bar a olhar fixamente para um copo
com uma bebida. Um brincalhão saca-lhe a bebida da mão e bebe-a
dum só trago. O homem começa a chorar.
- Ó amigo, também não é caso para isso, estava só a brincar.
Componha-se lá que eu ofereço outra bebida! – Diz o brincalhão.
Explica o primeiro:
- Não vale a pena! Hoje é o meu dia de azar. Acordei e em vez da
minha mulher a meu lado, descubro um bilhete a dizer que tinha
fugido para sempre com o meu melhor amigo. Assim que me
levanto, depois desta grande desilusão, tropeço e parto uma perna.
Chego ao hospital e, depois de examinado, avisam-me de que estou
com uma doença incurável. Chego ao emprego, descubro que tinha
sido despedido. Passo por uma drogaria, compro veneno para acabar
com a minha vida e, quando me preparo para a beber, chega você…
Aos 18 anos, a mulher é como uma bola de futebol: tem 22 homens
correndo atrás e milhares de marmanjos de olho nela.
Aos 28 anos, ela passa a ser como uma bola de basquete: mais
rechonchuda, com 10 homens correndo atrás e alguns colegas
acompanhando.
Aos 38 anos, ela é como uma bolinha de golfe: tem só um homem
andando atrás dela e meia dúzia de amigos olhando.
Aos 48 anos, ela passa a ser como uma bolinha de ping pong: um
homem fica atirando-a para outro!
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ÚLTIMAS

ONDA VIVA DE LUTO
PELA MORTE
DA MÃE DO
ADMINISTRADOR
Faleceu ontem Alice da
Costa Oliveira, mãe do
diretor e administrador
da Rádio Onda Viva e
do jornal Notícias Onda
Viva, José Gomes Alves.
A senhora tinha 93 anos
de idade e era natural de
Touguinhó. Esta quinta-

-feira realiza-se o funeral,
com missa de corpo presente a partir das 15h na
Igreja de S. Eulália, indo
depois a sepultar no cemitério da freguesia. A redação expressa sentidas condolências a toda a família e
amigos da falecida.

GRANDE ENTREVISTA COM
PRESIDENTE VARZINISTA
Edgar Pinho é o convidado da próxima edição do
Grande Entrevista, programa de informação da Rádio
Onda Viva que é emitido
ao sábado à uma e às sete
da tarde e no domingo ao
meio dia. O presidente do
Varzim Sport Club aborda-

rá o momento presente do
clube e projeta o futuro a
curto-prazo numa conversa com o jornalista André
Veloso. A entrevista ficará
depois disponível para ser
ouvida a qualquer momento no podcast no site da Rádio Onda Viva.

ANTIGOS MILITARES
HOMENAGEADOS
NA ESCOLA DOS SERVIÇOS

Um grupo de antigos
militares foi condecorado
na terça-feira com uma
medalha que reconhece
a presença na Guerra do
Ultramar. A cerimónia
decorreu no quartel da Escola dos Serviços, em Beiriz, que nesta altura tem
António Manuel de Jesus
Coelho dos Santos como

comandante. O Coronel
de Administração Militar
recebeu todos os ex-combatentes, tendo a confraternização englobado um
almoço. Estes veteranos de
guerra continuam a sentir-se abandonados pelo poder político que esquece os
traumas que passaram em
defesa da honra e da Pátria.

Pub

17 novembro, quinta
‘Mulher de um espião’,
Cineclube Octopus, às
21h45, no Cine-Teatro
Garrett

18 novembro, sexta
‘Sextas às Sete’ com
concerto do violetista
Davis Lloyd, às 19h,
no Centro Municipal de
Juventude de V.Conde
Gala do Desporto, às
21h30, no Pavilhão
Municipal da Póvoa de
Varzim

19 novembro, sábado
‘Chama um Amigo – a
aventura das formas
geométricas’, apresentação do livro infantil
de Sílvia Gomes e Marlene Martins, na Biblioteca Municipal Rocha
Peixoto, às 15h30
“E se estudar um instrumento fosse como
saborear uma pizza?”
e “Como construir
palhetas de oboé”,
workshops na Escola
de Música da P.Varzim,
das 10h às 16h
‘Amsterdão’, cinema,
às 16h e às 21h30, no
Teatro Municipal de Vila
do Conde

20 novembro, domingo
Maratona Solidária de
Cycling pela Clarinha,
das 9h30 às 13h, no
Pavilhão Municipal da
Póvoa de Varzim
‘Triângulo da Tristeza’, cinema, às 16h e
21h30, no Teatro Municipal de Vila do Conde

