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DESTAQUE

Centenas de poveiros de 
todas as idades juntaram-
-se na Praça do Almada, 
ao final da tarde do passa-
do sábado, para assistirem 
ao momento em que a Ár-
vore de Natal se iluminou 
pela primeira vez este ano. 
A ligação das luzes natalí-
cias pela cidade inseriu-se 
num espetáculo colorido 
que teve fogo de artifício, 
música da época interpre-
tada pelo dueto Vânia Blu-
bird e André Seravat e as 
atuações da AM Dance e 
do Coro Feliz Natal Póvoa 
de Varzim. A festa termi-
nou com o momento mais 
aguardado pelas crianças: 
a chegada do Pai Natal 
após um desfile que saiu 
do Largo do Passeio Ale-
gre e atravessou a Rua da 
Junqueira. O velhinho das 
barbas brancas ofereceu 
chocolates e tirou mui-
tas fotografias com quem 
subiu ao palco, estando a 
partir de agora disponível 
para ser visitado na Casa 
do Pai Natal, na Praça do 
Almada, até 8 de janeiro. 
Refira-se ainda que a  par-
tir do dia 17 de dezembro 
irá também decorrer uma 
Feirinha de Natal na zona 
poente do espaço. 

JÁ SE VIVE O NATAL NA PÓVOA DE VARZIM
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MUNICÍPIO

NOVO PLANO DE COMBATE A INCÊNDIOS 
Já está a decorrer o perío-

do de “discussão pública” do 
revisto ”Plano Municipal 
de Defesa da Floresta con-
tra Incêndios” da Póvoa de 
Varzim. Segundo o edital 
assinado pela vereadora com 
o pelouro do Ambiente, Síl-
via Costa, quem quiser dar a 
opinião sobre o documento 
ainda o pode fazer pois o 
prazo de duas semanas co-
meçou no passado dia 18. 

O plano que vai vigorar 
até 2031 faz a caracteriza-
ção territorial do municí-
pio, também da população 
e da ocupação dos solos. Por 
exemplo fica-se a saber que a 
Póvoa tem exatamente 1587 
hectares de floresta, sendo 

MUNICÍPIO

A Câmara da Póvoa de 
Varzim viu aprovadas to-
das as candidaturas apre-
sentadas no âmbito do 
Plano de Ação para as Co-
munidades Desfavorecidas 
da Área Metropolitana do 
Porto.

 O financiamento total a 
receber é superior a 2 mi-
lhões e 650 mil euros, que 
será diretamente utilizado 
pela autarquia em respos-
tas às necessidades da co-

munidade. Realça a edilida-
de que a ajuda será aplicada 
em áreas prioritárias para a 
coesão social, como é o caso 
da saúde mental e do bem-
-estar familiar.

A verba será investida na 
viabilização de projetos lo-
cais que visam apoiar, de for-
ma direta, os munícipes em 
situação de carência ou vul-
nerabilidade socioeconómi-
ca, segundo os objetivos de-
finidos no Plano Estratégico 

e fiscalização dos compor-
tamentos de risco e a rea-
bilitação de povoamentos e 
habitats florestais.

O orçamento previsto do 
plano para a próxima déca-
da é ligeiramente acima aos 
2 milhões de euros e o plano 
já obteve parecer positivo do 
Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas.

Recorde-se que, em 13 de 
setembro deste ano, os ve-
readores do PS na oposição 
à maioria PSD questionaram 
o que se passava para que o 
plano poveiro fosse aponta-
do, por uma revista de in-
formação, como um dos 68 
concelhos que não tinham 
um documento atualizado. 

APOIO DE 2,65 MILHÕES PARA DESFAVORECIDOS

a maior mancha em Rates 
(mais de 398 hectares), se-
guindo-se Laundos (343) e 
Balasar (286). O eucalipto 
predomina (a espécie ultra-
passa os 68 por cento de to-
das as existentes), havendo 
também uma presença sig-
nificativa de pinheiro bravo 
(29 por cento).

Aparece ainda uma apre-
ciação detalhada dos incên-
dios ocorridos no concelho 
e os locais mais críticos do 
ponto de vista estatístico. 
São eles a serra de Rates, o 
Monte da Cividade (Terro-
so) e o lugar de São Louren-
ço, também em Terroso. 

É também apresentada 
a estratégia para o futuro 

assente em cinco eixos: a 
“resiliência do território” às 
chamas, a “redução da inci-
dência dos fogos”, a “melho-
ria do ataque e gestão dos 
incêndios”, a “recuperação 
e reabilitação dos ecossis-
temas” e a “adoção de uma 

estrutura orgânica funcional 
e eficaz”.

São, entre outros, aponta-
dos objetivos para a melho-
ria da rede viária florestal, de 
pontos de água, de faixas de 
gestão de combustível, mas 
igualmente a sensibilização 

Monitorização e Avaliação 
de Impacto”, “É Bom Vi-
ver no Bairro”, “Projeto de 
Promoção de Literacia em 
Saúde Mental” e “Mar de 
Todos”.

O edil Aires Pereira mar-
cou presença na cerimónia 
de aprovação do primeiro 
lote de projetos apresenta-
dos, num evento que con-
tou com a participação do 
primeiro-ministro Antó-
nio Costa.

SÓ FALTA A ASSEMBLEIA APROVAR A TAXA TURÍSTICA 
A Câmara da Póvoa de 

Varzim vai ter uma nova 
fonte de receita em 2023. 
A taxa turística de 1,50 
euros por noite entrará em 
vigor a 1 de janeiro caso a 
Assembleia Municipal do 
próximo mês aprovar a 

decisão tomada pelo execu-
tivo. O regulamento esteve 
em discussão pública e foi 
aprovado com os votos fa-
voráveis da vereação social-
-democrata. O presidente 
Aires Pereira prevê arreca-
dar cerca de 500 mil euros 

por ano com esta medida, 
isto atendendo ao número 
de dormidas registadas no 
último ano antes da pande-
mia.

O PS é que continua a não 
concordar com esta taxa tu-
rística e lamenta que apenas 

tenha sido introduzida a 
isenção de pagamento a hós-
pedes menores de 16 anos e 
pessoas com 60% de inca-
pacidade. O vereador João 
Trocado salienta que o mu-
nicípio poveiro será o único 
nos arredores a ter uma taxa 

que considera prematura e 
que vai obrigar, a partir do 
próximo ano, os hotéis e 
alojamentos locais a terem 
de cobrar aos clientes um 
euro e meio de imposto 
municipal e depois entre-
gar essa verba à autarquia.
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MUNICÍPIO
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SAÚDE

SOMOS CHAMADOS A ‘DIZER SIM À PAZ’
“Vamos dizer sim à 

Paz”. É este o mote do En-
contro pela Paz que vai 
ocorrer na Póvoa de Var-
zim entre 7 de dezembro 
e 7 de janeiro, sendo um 
regresso esperado depois 
de dois anos de interrup-
ção devido à pandemia. 
A iniciativa arrancou 
há 24 anos e o mentor, 
o artista plástico Mário 
Ferraz, continua como o 
grande dinamizador do 
evento, sendo a Câmara 
Municipal uma parceira 
que também se mantém. 
Os pontos fortes desta 
edição foram dados a co-
nhecer em conferência de 
imprensa e agrupam-se 

JARDIM BOTÂNICO É ATRAÇÃO NA FLÁVIO GONÇALVES
A Escola EB 2/3 Dr. Flá-

vio Gonçalves já inaugu-
rou o novo Jardim Botâ-
nico. Este é composto por 
um percurso de áreas de 
prado fl orido e prado se-
queiro, uma área dedicada 
a plantas aromáticas e uma 
estufa, agora restaurada, 
que se apresenta como um 
espaço polivalente e pron-

tas dos clubes locais até ao 
Pavilhão Municipal. Nesse 
espaço, no dia 11, domin-
go, realiza-se a tradicio-
nal sessão da ‘Cerimónia 
Pela Paz’, que engloba um 
concerto de Ivo Lucas e 
a participação da Dance 
Box, com posterior mar-
cha até à Praça do Almada 
para deposição das fl ores 
na Taça da Paz, no Core-
to, sendo esse momento 
abrilhantado com atuações 
dos alunos de canto e piano 
da Escola de Música (caso 
as condições atmosféricas 
não permitam, as iniciati-
vas previstas para a Praça 
do Almada serão realizadas 
no Pavilhão Municipal).

to a ser frequentado por 
qualquer professor na exe-
cução de atividades com os 
alunos.

A inauguração decorreu 
no Dia da Floresta Autócto-
ne, a 23 de novembro, tendo 
contado com a presença do 
edil Aires Pereira, que visi-
tou o espaço acompanhado 
pela diretora do agrupa-

mento, Luísa Gomes. Este 
Jardim Botânico da Escola 
Flávio Gonçalves enquadra-
-se no Projeto Eco Escolas e 
também pode ser frequen-
tado pelos estudantes de 
outras escolas do concelho. 
Será um local para saber 
mais sobre as 22 espécies e 
79 exemplares de fl ora ali 
presentes.

em 5 grandes momentos.
No próximo dia 7 de 

dezembro, quarta-feira, é 
inaugurada a exposição 
“A Educação é a base da 
civilização”, no Diana–Bar 
(10h), com trabalhos de 
alunos das escolas locais, a 
intervenção da “Dupla Ma-

ravilha (Francisco Cruz e 
Mara São Roque) e a atua-
ção da Orquestra de Cor-
das da Escola de Música. 

A corrida da “Chama da 
Paz” vai depois percorrer 
todas as freguesias, no dia 
10, um sábado, sendo a to-
cha transportada por atle-

A 1 de janeiro – Dia 
Mundial da Paz - sur-
ge a cerimónia no Cais 
da Paz, ou seja junto ao 
edifício do Instituto de 
Socorros a Náufragos, 
estando prevista a atua-
ção de professores da 
EMPV e o lançamen-
to das fl ores ao mar em 
simultâneo com uma 
largada de pombos. O 
encerramento será no-
vamente no Diana-Bar, 
a 7 de janeiro, pelas 
21h30, numa cerimó-
nia que terá as atuações 
do coro InfantoJuvenil 
da Paróquia de Beiriz, 
do grupo Dancebox e 
da “Dupla Maravilha”.

A Junta de Freguesia de Balasar
deseja  Boas Festas 

a toda a população

José Araújo
Presidente da Junta de Freguesia de Balasar
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SOCIEDADE

ESTUDANTES  DE EXCELÊNCIA VIRAM 
MÉRITO RECONHECIDO PELO LIONS

O Lions Clube da Pó-
voa de Varzim entregou 
os Prémios Escolares 
aos melhores alunos do 
concelho do ano leti-
vo 2021/2022. Como é 
tradição, foram home-
nageados os estudantes 
com as melhores médias 
nos três estabelecimentos 
do ensino secundário. O 
mérito dos jovens que se 
distinguiram foi reconhe-
cido com a oferta de um 
diploma e de um vou-
cher no valor de 50 euros 
para utilizar na FNAC.

O evento decorreu na 

noite da passada sexta-fei-
ra no Museu Municipal e, 
além dos familiares e ami-
gos dos estudantes distin-
guidos, marcaram presença 
os diretores das escolas Eça 
de Queirós e Rocha Peixoto 
e do Colégio de Amorim 
(Eduardo Lemos, Alberti-
no Cadilhe e Rui Maia). A 
lista de premiados é for-
mada por: Margarida Frei-
tas, Maria Jorge da Costa 
e Afonso Miguel de Sousa 
(ESEQ), Nuno Miguel Sá, 
Ana Beatriz Serra e Tiago 
Alexandre Ferreira (ESRP) 
e António Carlos de Brito, 

CLARINHA NÃO RESISTIU À DOENÇA
Poucos dias depois de 

uma grande prova de so-
lidariedade para com a 
Clarinha, criança da Pó-
voa de Varzim que tinha 
um quadro de paralisia 
cerebral e epilepsia e que 
apresentava difi culdades 
em andar ou sentar-se 
sozinha, chegou a notícia 

mais cruel: a menina com 
seis anos de idade morreu a 
22 de novembro no Centro 
Materno Infantil do Norte, 
onde estava há bastantes 
dias internada.

A informação foi difun-
dida nas redes sociais pelos 
pais, Ana e André: “A nossa 
Clarinha partiu para o céu! 

Partiu rodeada de amor, 
o mesmo amor com que 
viveu estes 6 anos de vida. 
Foi uma guerreira desde o 
nascimento até hoje… ago-
ra vai poder brincar, correr 
e saltar como merece”. Os 
progenitores e mentores da 
página agradeceram a to-
dos os que os acompanha-

Inês Nogueira Leite e Ju-
liana Miranda (CA), sen-
do que três não puderam 
comparecer, mas foram de-

ram “neste caminho”.
Refi ra-se que no passa-

do dia 20 tinha decorrido 
uma Maratona Solidária de 
Cycling que angariou 7 mil 
euros para ajudar a menina, 
verba que os pais promete-
ram agora entregar a outras 
crianças vítimas dos mes-
mos problemas. 

Félix Marques

vidamente representados.
A sessão integrou a pales-

tra “A excelência do mérito”, 
proferida por Magda Costa, 

presidente da Federação 
das Associações de Pais e 
Encarregados de Educa-
ção da Póvoa de Varzim.
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RELIGIÃO

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
ESTÁ A COMEMORAR O 400º ANIVERSÁRIO

Já se iniciaram as Come-
morações dos 400 Anos da 
Confraria do Santíssimo 
Sacramento da Paróquia 
de Nossa Senhora da Con-
ceição - Matriz - Póvoa de 
Varzim. Além da eucaristia 
matinal que contemplou 
a Celebração da Solenida-
de de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Rei do Universo, 
no passado dia 20, a or-
ganização preparou mais 
atividades para o arran-
que. Depois da celebração 
presidida pelo Arcebispo 
Emérito da Arquidiocese 

tejos “Com Deus... Servir 
Deus... Sentir Deus...”.

de Braga, D. Jorge Ortiga, 
foi inaugurado um marco 
no adro da Igreja Matriz 
que assinala a efeméride 
(1623-2023).

Aproveitando o vasto es-
pólio da confraria, também 
já está exposta a primeira 
‘peça do mês’ até à primeira 
quinta-feira de dezembro, 
sendo substituída por ou-
tra peça a cada mês duran-
te um ano. Ao todo, serão 
doze as peças expostas, de-
vidamente acompanhadas 
por um marcador explica-
tivo que todos podem ler 

e levar para casa. Refira-se 
que o programa só finali-

zará a 19 de Novembro de 
2023, sendo o lema dos fes-

ARCEBISPO DESTACA ACOLHIMENTO DE 5000 
JOVENS NO ARCIPRESTADO ANTES DA JMJ 23

A Póvoa de Varzim vai 
receber mais de 5 mil jo-
vens que visitarão o nosso 
arciprestado antes da Jor-
nada Mundial da Juven-
tude Lisboa 2023 (de 1 a 6 
de agosto). Esse momento 
será vivido no final de ju-
lho, entre os dias 26 e 31, 
estando a ser preparado 
pela Equipa Coordenado-
ra Organizadora Diocesa-
na de Braga.

Alguns desses milhares 
de jovens de todo o mun-
do irão ser acolhidos nas 
casas de dezenas de paro-
quianos poveiros, ficando 
nesse período a residir 
com as famílias locais que 
se irão disponibilizar para 
colaborar no evento or-
ganizado pela Igreja Ca-
tólica. Também escolas e 
outras entidades deverão 

receber os peregrinos. 
D. José Cordeiro, Arce-

bispo Primaz de Braga, que 
foi o último convidado da 
Grande Entrevista da Onda 
Viva, confirmou que a Pó-
voa de Varzim se destacará 
no acolhimento de parte 
dos 25 mil participantes que 

irão alojar-se na Diocese.
A propósito deste inicia-

tiva, decorreu recentemen-
te uma reunião na Câmara 
Municipal para acertar al-
guns detalhes. Na sessão es-
teve o edil Aires Pereira, que 
recebeu o Comité Organi-
zador Arciprestal de Vila do 

Conde e Póvoa de Varzim.

BANDA DA PARÓQUIA 
ANIMOU POVEIROS

O grupo Esperança Jo-
vem da Lapa e a coorde-
nação da catequese e dos 
jovens da Paróquia de São 
José de Ribamar promo-
veram no passado dia 19 a 
atividade “Jovens com Ma-
ria e José”. A iniciativa teve 
como intuito celebrar o fim 
de semana de Cristo Rei e o 

Dia Mundial da Juventu-
de, sendo a primeira que 
decorreu no âmbito da 
preparação das Jornadas 
Mundiais da Juventude 
2023. entre os vários mo-
mentos ao longo do dia, o 
ponto alto foi um concer-
to aberto a toda a comu-
nidade, nas instalações do 
Leões da Lapa, da Banda 
da Paróquia, grupo qie 
interpreta o hino oficial 
das Jornadas Mundiais da 
Juventude.
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FREGUESIAS

A Póvoa de Varzim está 
mais perto de voltar a ter 
12 freguesias independen-
tes. As assembleias das 
várias uniões criadas em 
2013 aprovaram, no passa-
do dia 17, as propostas de 
desagregação nos três casos 
existentes no concelho: Pó-
voa, Beiriz e Argivai; Agu-
çadoura e Navais; Aver-o-
-Mar, Amorim e Terroso. 

Também a Câmara apro-
vou por unanimidade, na 
passada segunda-feira, o 
parecer sobre as propos-
tas de desagregação das 
três uniões de freguesias 

do concelho. O documento 
apresentado na última reu-
nião do executivo por Aires 
Pereira foi aprovado pelos 
vereadores do PSD e do PS. 

ASSEMBLEIAS E CÂMARA JÁ APROVARAM 
DESAGREGAÇÃO DAS UNIÕES PARA 2025

Nesta altura já foram dados 
todos os passos para rever-
ter o processo que tinha le-
vado a que essas freguesias 
fossem agregadas. Falta só 

Sob o tema “Música no 
Caminho”, decorreu em 
Rates o VIII Colóquio In-
ternacional Caminhos de 
Santiago. Várias palestras 
reuniram especialista na 
área e na sessão de encerra-
mento, no passado dia 19, 
foi decidido que o tema da 
próxima edição, a realizar 
em novembro de 2023, será 
“O Caminho na Saúde”.

SÃO PEDRO DE RATES E TRIACASTELA UNEM-SE 
ATRAVÉS DOS CAMINHOS DE SANTIAGO

GNR SENSIBILIZOU 
CRIANÇAS EM AMORIM

As crianças que frequen-
tam o ensino pré-escolar 
no Centro Social Bonitos 
de Amorim, na freguesia 
de Amorim, receberam 
recentemente uma ação 
de sensibilização para a 
importância da preven-
ção rodoviária, revelou 

Entre as individualidades 
presentes merece realce a 
participação de D. Nuno 
Almeida, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Braga; 
Laura Castro, Diretora Re-
gional da Cultura do Norte; 
e Cecília Pereira Marimón, 
Comissária do Xacobeo 21-
22.

O evento marcou tam-
bém a celebração de um 

Protocolo de Colaboração 
entre a Junta de Freguesia 
de Rates e o concelho de 
Triacastela (Espanha), assi-
nado pelos autarcas Paulo 
João Lopes da Silva e Maria 
Olga Iglesias Frontal, em 
cujas localidades passa o 
Caminho Português e o Ca-
minho Francês, uma ligação 
que será fortalecida com a 
geminação aprovada.

o Comando Territorial do 
Porto da GNR que, para 
tal, enviou uma equipa da 
sua Secção de Policiamento 
Comunitário e Prevenção 
Criminal (SPC) que opera a 
partir de Matosinhos.

“Estas ações de sensibi-
lização com crianças con-

tribuem para uma maior 
proximidade, aprendizagem 
e confiança”, justificou a for-
ça de segurança que levou 
para o quartel um cartaz de 
agradecimento por parte 
da instituição poveira num 
trabalho feito pelos mais 
pequenos. 

a ratificação da Assembleia 
Municipal e depois a apro-
vação definitiva na Assem-
bleia da República. 

O edil apontou que o PSD 
sempre defendeu o objetivo 
de voltar a ter 12 fregue-
sias administrativamente 
independentes e isso vai 
ser realidade a partir das 
autárquicas de 2025. Certa 
é já a impossibilidade dos 
atuais presidentes de junta 
que vão atingir a limitação 
de mandatos não poderem 
concorrer às próximas elei-
ções mesmo em caso de de-
sagregação, sublinhou Aires 

Pereira.
O PS votou a favor da 

proposta, mas João Troca-
do defendeu que a posição 
da maioria nem sempre 
foi única em relação à de-
sagregação. O vereador 
recordou que apenas os so-
cialistas se opuseram desde 
a primeira hora às uniões 
de freguesias e regozijou-
-se com a concretização 
do objetivo que tinham 
apresentado na campanha 
eleitoral, realçando os be-
nefícios que a independên-
cia trará aos habitantes de 
todas as freguesias.
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OCORRÊNCIAS 

Uma jovem militar da 
Escola de Serviços, aquar-
telada em Beiriz, faleceu 
na madrugada da passada 
sexta-feira após ter sido le-
vada pelas ondas, na praia 
da Lagoa, na Póvoa de Var-
zim. 

O corpo de Ani Muscuta 
Fonseca Dabo, de 21 anos, 
apenas foi encontrado a 
meio da tarde desse dia. A 
primeiro cabo esteve de-
saparecida desde as 4h48, 
quando a capitania rece-
beu o alerta e ativou o pi-
quete da Polícia Marítima. 

Nas horas seguintes decor-
reram buscas por mar, terra 
e ar para encontrar a rapa-
riga, mas a forte agitação 
marítima e a zona rochosa 
onde se deu o desapareci-
mento não tornou a tarefa 
fácil. A vítima, natural da 
Amadora, acabou por ser 
localizada na zona da Praia 
da Salgueira depois das 15h 
e foi resgatada por um heli-
cóptero da Força Aérea Por-
tuguesa.

A militar integrava um 
grupo de oito jovens que 
tinham finalizado um curso 

CRIME MACABRO NA ESTELA: SENTENÇA NO DIA 20
Já só falta a leitura da 

sentença do julgamento de 
Danny Eusébio, um em-
presário agrícola da Póvoa 
de Varzim, com 43 anos, 
acusado de ter matado um 
empregado num ato de 
sodomia praticado em Ju-
nho de 2021. Oleg Berego-
venko, cidadão ucraniano 
com 51 anos, terá morrido 
na sequência de uma he-
morragia causada por um 
objeto contundente.

Nas alegações finais que 
decorreram ontem, ten-
do em conta que o crime 

de homicídio qualificado 
prevê uma pena de prisão 
entre os 12 e os 25 anos, o 
Ministério Público pediu 
ao coletivo do Tribunal de 
Matosinhos que aplique ao 
arguido 18 anos de cadeia. 
O empresário foi também 
acusado de escravidão exer-
cida sobre o funcionário 
falecido que vivia numa ru-
lote junto às estufas, na Es-
tela, sem condições de habi-
tabilidade. Danny Eusébio 
responde ainda pelo crime 
de profanação de cadáver, 
tal como a mãe, a esposa e 

JOVEM MILITAR MORREU NO MAR

CARRINHA DO LEÕES DA LAPA FOI VANDALIZADA
Uma carrinha do Leões 

da Lapa Futebol Clube foi 
vandalizada na madruga-
da do passado dia 22. A 
denúncia chegou por par-
te da associação do bairro 
sul da Póvoa de Varzim. 
A viatura estava estacio-
nada na via pública junto 

ao Bairro dos Pescadores e 
foi danificada na lateral e 
na frente com tinta spray 
laranja. Será agora “neces-
sária uma nova pintura e a 
colocação de todo o vinil 
identificativo com logótipo 
do clube”, refere o Leões da 
Lapa, que já comunicou a 

ocorrência à PSP.
A coletividade conta que 

este episódio sucedeu na 
sequência da cedência das 
instalações para a realiza-
ção de um Concerto com 
a Banda da Paróquia, inte-
grado nas celebrações do 
Dia Mundial da Juventu-

de. Devido à montagem e 
desmontagem do palco, as 
carrinhas do clube tiveram 
que ficar estacionadas na 
via pública e isso foi fatal 
para a viatura de 16 lugares 
que estava identificada com 
frases e símbolos do Leões 
da Lapa. 

mento de diversão noturna. 
Duas militares que foram 
molhar os pés terão sido 
apanhadas pelas ondas, ten-
do Ani Dabo tentado salvá-
-las, um ato de coragem que 
lhe foi fatal.

7 jovens, quatro rapa-
zes e três raparigas, foram 
transportados inicialmente 
pelos Bombeiros da Póvoa 
de Varzim para o hospital 
local. 3 foram depois trans-
feridos para o Hospital Mi-
litar do Porto, onde apenas 
um lá permanece em vigi-
lância médica dado que os 

restantes foram para uni-
dades hospitalares mais 
próximas da residência 
familiar na zona de Lis-
boa. Dos 4 que tiveram 
alta, 3 estão em casa, en-
quanto outro voltou ao 
quartel. 

O Exército lamentou 
o sucedido e já abriu um 
processo de averiguações 
a este incidente, conti-
nuando a prestar apoio 
psicológico aos envolvi-
dos e família da vítima 
mortal. A Polícia Maríti-
ma também está a inves-
tigar o caso.

o sócio dado que, na tese do 
Ministério Público, os qua-
tro terão participado num 
estratagema para camuflar 
a morte, transportando o 
cadáver para a casa da pro-
genitora, em Aguçadoura, 
simulando um falecimento 
por causas naturais.

A Agência Lusa refere que 
Paulo Gomes, advogado do 
alegado homicida, pediu a 
absolvição do cliente tendo 
em conta que, no entender 
dele, o tribunal “não tem 
elementos de prova, nem 
sequer indiretas” da prática 

de homicídio. O causídico 
defende também a mãe do 
arguido e, sobre a acusa-
ção de profanação de ca-
dáver, alegou que tal não 
se verificou, registando-se 
somente a deslocação do 
corpo de Oleg, com re-
ceio de que as autoridades 
detetassem as condições 
em que vivia o emigran-
te. Tese semelhante foi in-
vocado pelos defensores 
da mulher e sócio do acu-
sado. A leitura do acórdão 
foi agendada para o dia 20 
de dezembro.
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de condução de veículos do 
Exército na Escola dos Ser-
viços. Aproveitaram uma 
folga para festejar esse feito 
e foram para o areal depois 
de saírem de um estabeleci-
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A Frinuno é uma empresa certificada pela qualidade e pelo 
manuseamento de gases fluorados e contamos com 
recursos humanos especializados e comprometidos com 
a satisfação dos nossos clientes.

Fazemos um estudo prévio para determinar as necessidades 
reais dos nossos clientes, seguidamente projetamos a solução 
tendo em conta as suas necessidades, a legislação em vigor, a 
qualidade, a eficiência e o preço.

Dispomos ainda de uma equipa de manutenção e assistência 
altamente especializada e disponível 24h por dia, 7 dias por 
semana para que a confiança seja sempre a palavra de ordem.

Há 30 anos a trabalhar 
para evoluir e inovar com 
os melhores profissionais!

OS NOSSOS SERVIÇOS

SOMOS UMA 
EMPRESA 
CERTIFICADA

AVAC

Um projeto AVAC visa conjugar o conforto 
ambiental e qualidade do ar interior com 
outros fatores, como custos de instalação, 
facilidade de manutenção e eficiência 
energética.

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 24H

Realizamos inspeções para identificação de 
eventuais problemas, estado de operaciona-
lidade dos equipamentos, manutenção 
preventiva, intervenção de emergência com 
implementação de medidas corretivas e 
aconselhamento especializado.

FRIO 
INDUSTRIAL

Projetamos e instalamos soluções adequadas 
às necessidades de todos os setores da 
indústria e serviços, incluindo câmaras 
frigoríficas positivas, negativas, túneis de 
congelação ou salas frigoríficas climatizadas. 

Since
1993

NORTE

Rua da Póvoa 776
4495-129 Póvoa de Varzim

CENTRO

Rua Gonçalves Crespo 16
1150-185 Lisboa

www.frinuno.pt
frinuno@frinuno.pt

252 682 734

CONTACTOS / frinuno
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REGIÃO

A Estação de Tratamen-
to de Águas Residuais de 
Macieira de Rates já en-
trou em fase de testes. Os 
procedimentos técnicos 
irão prolongar-se até ao 
fi nal do ano. Situado na 
zona sul do concelho de 
Barcelos, junto à fronteira 
com a vila de Rates, este 

ETAR DE MACIEIRA DE RATES 
ENTROU EM FASE DE TESTES

equipamento custou cerca 
de 1,5 milhões de euros, 
tendo recebido um apoio 
fi nanceiro do Fundo de 
Coesão na ordem dos 915 
mil euros. Nesta altura, 
desenrola-se chamada fase 
de arranque da ETAR, da 
responsabilidade do Cen-
tro Tecnológico de Gestão 

Ambiental, sendo previ-
sível que esteja concluída 
no fi nal de dezembro. Este 
procedimento visa acom-
panhar o funcionamento da 
ETAR, com monitorização 
dos processos de tratamen-
to do esgoto, com controlo 
dos parâmetros de poluição 
no efl uente fi nal tratado.

R
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VICE AIRES PEREIRA TOMA POSSE NO PSD-PORTO 
COM O NOVO PRESIDENTE SÉRGIO HUMBERTO

Aires Pereira já tomou 
posse como vice-presiden-
te da Comissão Política 
Distrital do Partido Social 
Democrata. A cerimónia 
realizou-se em Penafi el no 
passado dia 19 e foi peran-
te mais de 3000 militantes 
e simpatizantes que foram 
empossados os novos ele-
mentos dos Órgãos Dis-
tritais do PSD/Porto. O 

presidente Luís Montenegro 
apadrinhou a iniciativa que 
permitiu a Sérgio Humber-
to, presidente da Comissão 
Política Distrital, iniciar ofi -
cialmente uma nova cami-
nhada. O líder da Câmara 
da Trofa terá o edil poveiro 
como parceiro do lado nas 
novas funções políticas para 
as quais tinha sido eleito em 
setembro passado.
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REGIÃO

A Câmara de Esposende 
promoveu este domingo 
a 12ª Gala de Mérito Des-
portivo. No evento foram 
agraciados 285 atletas do 
concelho em 28 categorias. 
Sob o mote “Da emoção à 
ação”, o Pavilhão Munici-
pal de Fão foi palco da ini-
ciativa que distingue várias 
personalidades desportivas, 
entre atletas, dirigentes e 
clubes, contemplando as 
conquistas obtidas na época 
2021/2022.

Na cerimónia foi igual-
mente atribuído o “Prémio 
Carreira” a Fernando Cepa, 
pelo trabalho desenvolvido 
como dirigente desportivo, 
nomeadamente ao serviço 
do Centro Social Juventu-
de de Mar e a Luís Campos, 
atual conselheiro de futebol 
do Paris Saint-Germain, 
responsável pela “organiza-
ção, recrutamento e desem-
penho” da equipa campeã 
de França, sendo neste mo-
mento, um dos mais reco-
nhecidos diretores despor-
tivos e empresários na área 
da consultadoria desportiva 
mundial.

O presidente da Câmara 
de Esposende, ausente de-
vido a doença, enviou uma 
mensagem aos presentes, 
realçando que os galardões 

“são o reconhecimento do 
Município pela excelência 
do desempenho individual 
e coletivo dos distinguidos”. 
Benjamim Pereira lembrou 
que Esposende “tem imple-
mentado um plano de de-
senvolvimento desportivo, 
cujas ações privilegiam o 
aumento da prática despor-
tiva, elevando a qualidade 
dos praticantes nas mais va-
riadas modalidades. O Mu-
nicípio de Esposende tem 
fi rmados Contratos-Pro-
grama de Desenvolvimento 
Desportivo, num processo 
exemplar que envolve pra-
ticantes, clubes, dirigentes, 
associações, federações e 
escolas”, acrescentou. O 
autarca apontou o investi-
mento na época desportiva 
2021/2022, de cerca de um 
milhão e 100 mil euros, na 

ESPOSENDE RECONHECEU MÉRITO DOS DESPORTISTAS 

gestão dos equipamentos 
desportivos e 300 mil eu-
ros na formação desportiva. 
“Por isso, vemos com na-
turalidade o destaque que 
Esposende adquiriu, há vá-
rios anos, acolhendo o slo-
gan de Terra de Campeões”. 
Para um futuro mais próxi-
mo apontou investimentos 
marcantes para a área do 
desporto, como a Zona Des-
portiva Municipal e o Par-
que da Cidade, assim como 
a conclusão das ecovias do 
Litoral Norte e do Cávado.

Já o vereador do Des-
porto, Rui Losa, anunciou 
para breve a apresentação 
da nova plataforma do des-
porto que pretende fazer a 
ligação dos projetos, inicia-
tivas e eventos ao associati-
vismo desportivo, aos atle-
tas, treinadores, dirigentes 

e aos praticantes informais. 
Este suporte surge na linha 
de criação de uma nova 
marca, o nome, o termo, a 
defi nição e a característica 
que identifi ca o Município 
na área do Desporto: “Es-
posende, Naturalmente é 
Desporto!”. 

ESPOSENDE 
AMBIENTE 
DUPLAMENTE 
DISTINGUIDA

A empresa municipal 

Esposende Ambiente foi 
duplamente distinguida 
na edição 2022 dos “Pré-
mios dos serviços de águas 
e resíduos”, atribuídos pela 
ERSAR - Entidade Regula-
dora dos Serviços de Resí-
duos e Água, em parceira 
com o Jornal Água&Am-
biente. 

Na cerimónia de entrega 
dos Selos de Qualidade e 
Prémios de Excelência, re-
lativa ao setor da água, que 
decorreu em Lisboa, no 
encerramento da 17.ª Expo 
Conferência da Água, a 
Esposende Ambiente re-
cebeu o Selo de Qualidade 
do Serviço de Abasteci-
mento Público de Água 
(ao Consumidor) e o Selo 
de Qualidade Exemplar de 
Água para Consumo Hu-
mano.
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VILA DO CONDE

visite a nossa loja na

ou visite a nossa loja em

PÓVOA DE VARZIM

Largo Dr. David Alves
(ao fundo da rua da Junqueira)

Póvoa de Varzim - Telef.:  252 618 865

Av. Dr. João Canavarro, 353
(junto ao Tribunal de Vila do Conde)

Vila do Conde
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O presidente da Câma-
ra de Vila do Conde con-
sidera que João Gomes 
Palmeira, que na passada 
sexta-feira teria assinalado 
100 anos de vida, foi uma 
das principais figuras das 
Caxinas e reconheceu-o 
como alguém que muito se 
interessou pelo bem–estar 
dos homens do mar e dos 
mais desfavorecidos. Vítor 

Costa esteve no último sá-
bado na sessão de evocação 
póstuma ao antigo funcio-
nário da Casa dos Pescado-
res e quis deixar expressa 
essa opinião sobre a influên-
cia do cidadão que morreu 
em abril de 2020, aos 97 
anos de idade.

João Palmeira teve uma 
vida plena, recordou a vi-
ce-presidente da junta de 

VILA DO CONDE

MERECIDA HOMENAGEM NO CENTENÁRIO 
DO ILUSTRE JOÃO GOMES PALMEIRA

freguesia, Carla Lima, que 
transmitiu uma mensagem 
do presidente Isaac Braga. 
Também Abel Coentrão, 
presidente da associação 
cultural Bind’ó Peixe, evo-
cou o trajeto de João Gomes 
Palmeira, nomeadamente 
a atitude proativa na liga-
ção à comunidade, sobre-
tudo a caxineira, servindo 
de intermediário entre os 

pescadores e os médicos ou 
os armadores bacalhoeiros, 
sempre zelando para que 
nada faltasse às famílias 
mais carenciadas. Igualmen-
te o presidente dos Bombei-
ros, Renato Lapa, lembrou 
aquele que foi sócio número 
1 da instituição. 

Na sessão, realizada no 
auditório do Salão Paroquial 
das Caxinas, falaram ainda a 

filha Maria Manuela Pal-
meira e os netos João Serra 
Palmeira e Ana Palmeira 
de Oliveira, que fizeram 
uma súmula biográfica do 
avô.

No dia anterior, ao final 
da tarde, na Igreja Paro-
quial de Nosso Senhor dos 
Navegantes, decorreu tam-
bém uma missa em me-
mória do homenageado. 

Escuteiros de vila do Con-
de brilharam no Festival Na-
cional da Canção Escutista. 
O FESCUT decorreu em 
Lisboa e o Clã 38 do Agru-
pamento 572 de Mindelo foi 
o grande vencedor. O evento 
contou com a participação 
de 206 caminheiros vindos 
de 8 regiões do país e um to-
tal de 11 músicas a concur-
so, todas originais, escritas e 
compostas para o Festival a 
partir do tema “100 CamY-
nhosa [RÉ]começar”.

Com a vitória dos escu-

ESCUTEIROS DE 
MINDELO VENCEM 
FESTIVAL NACIONAL 
DA CANÇÃO

teiros de Mindelo, a edição 
2023 do Festival Nacional 
da Canção Escutista será 
realizada em Vila do Conde, 
um feito que foi já elogiado 
pela Câmara Municipal, que 
também fez questão de dar 
os parabéns ao grupo. 

O Clã 38 estreou-se neste 
concurso em 2009 e deste 
então já se apresentou 7 ve-
zes em palco, unindo dois 
grandes amores: o escutis-
mo e a música. Agora che-
gou a consagração e o mere-
cido prémio.

Pub
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Estão aprovados o Or-
çamento e as Grandes Op-
ções do Plano da Câmara 
de Vila do Conde para 
2023. A maioria PS votou 
a favor, mas também o fi-
zeram dois vereadores da 
oposição a quem as respe-
tivas forças políticas reti-
raram a confiança política: 
Pedro Soares, que foi eleito 
pelo PSD e Dália Vieira, 
que foi às eleições inte-
grando a lista independen-
te NAU.

Assim, os restantes dois 
eleitos do movimento Eli-
sa Ferraz-  Nós avançamos 
Unidos (NAU) foram os 
únicos a chumbar as inten-
ções do PS.

Numa nota enviada pela 
Câmara, é assumido que 
os documentos que na se-
gunda-feira passada foram 
à reunião do executivo 
“refletem naturalmente as 
crescentes dificuldades que 
temos vindo a viver, prin-
cipalmente no respeitante 
aos brutais aumentos de 
energia e combustíveis e ao 
aumento exponencial da 
inflação”. 

O orçamento previsto 
é de 71 milhões de euros, 
dos quais 14 milhões são 
para investimento, que 
será assegurado “com re-
ceitas próprias, com recei-
tas provindas de fundos 
nacionais e comunitários, 
e, residualmente, com re-
ceitas extraordinárias”.

Uma das maiores fatias 
do bolo financeiro será uti-
lizado no campo da Educa-
ção (9 milhões de euros), 
destacando ainda a autar-

VILA DO CONDE

INTENÇÕES DA MAIORIA PS PARA 2023 
CONVENCEM 2 ELEITOS PELA OPOSIÇÃO

quia a verba de 6 milhões 
designada para a “Ação 
Social”, de 4 milhões para 
“Habitação” e de 3 milhões e 
meio para o setor das “Ativi-
dades Económicas”.

Numa análise mais fina e 
em termos de investimen-
tos, assinala-se a “aquisição 
de terrenos para ampliar o 
Cemitério das Caxinas”, mas 
também “a primeira fase do 
projeto da construção de 
habitações, com as primei-
ras 120 casas” e  “projetos da 
responsabilidade da admi-
nistração central do Estado” 
como “a construção da Es-
quadra da PSP e o Centro de 
Saúde das Caxinas (Unidade 
de Saúde Familiar dos Nave-
gantes)”.

Na mesma informação 
assinala-se também o au-
mento de 7 por cento no 
montante a transferir para 
as Juntas de Freguesia e a 
assumção da “dinamização 
de alguns projetos de gran-
de dimensão como o novo 
Hospital de Vila do Conde 
(integrado no Centro Hos-
pitalar), a nova ponte sobre 
o Rio Ave para construção 
da variante à EN 13, o Par-
que Urbano junto ao rio do 

lado de Azurara e a Ecovia 
nas margens do Rio Ave até 
aos limites do Concelho da 
Trofa”.

Por outro lado, é destaca-
do “que, apesar dos fortes 
constrangimentos existen-
tes, está a ser encetado pela 
Câmara Municipal, na linha 
do cumprimento de vários 
dos compromissos que vem 
assumindo, dos quais mere-
cem justo destaque a concre-
tização da redução do preço 
da água, bem como a imple-
mentação do cheque-creche 
e do cheque-educação”.

Resumindo, o edil Vítor 
Costa considera que “é um 
Orçamento de rigor e realis-
ta, que reflete as opções de 
políticas públicas do Muni-
cípio, proporcionando um 
trabalho muito exigente, 
mas frutuoso, em 2023”.

Já o movimento NAU re-
correu à rede social Face-
book para explicar o voto 
contra e acusar a maioria PS 
de apresentar um orçamen-
to “repleto de malabarismos 
para encapotar as contas mal 
feitas e o mais impactante 
para as finanças municipais: 
um novo empréstimo de 2,5 
milhões de euros, ou seja, 

mais endividamento para o 
Município de Vila do Con-
de”.

“O rumo foi invertido, 
longe vão os tempos de re-
dução da dívida. Atualmen-
te, a dívida Municipal au-
menta e quem vier a seguir 
“que feche a porta”, refere o 
movimento NAU, lembran-
do que, neste ano de 2022, 
“a Câmara gerida pelo atual 
Executivo já tinha recorrido 
a 3,5 milhões de euros de 
empréstimos.

A força política da ante-
rior presidente aponta que, 
no orçamento do próximo 
ano, são previstos aumentos 
de verbas da Derrama (co-
brança sobre os lucros das 
empresas) e do IMI (impos-
to sobre imóveis), mas “su-
postamente os impostos que 
os Vila-Condenses pagam 
baixaram”.

Por outro lado, a a renda 
da concessão da INDAQUA 
– de que a Câmara abdicou 
no acordo para reduzir o 
preço “ainda consta como 
receita”. “Como é possível? 
Que contas são estas?”, ques-
tionam os eleitos NAU, que 
criticam ainda uma despesa 
em particular: ”As despesas 
com pessoal e com a aquisi-
ção de serviços multiplicam-
-se” uma vez que “aumentam 
significativamente os lugares 
para novos funcionários”.

APROVADOS QUATRO 
PROJETOS DE APOIO 
A COMUNIDADES 
DESAPARECIDAS

Quatro dos primeiros pro-
jetos aprovados no âmbito 

do Plano de Ação para as 
Comunidades Desfavore-
cidas da Área Metropolita-
na do Porto são de Vila do 
Conde. O financiamento 
total a receber é superior a 
1 milhão e 400 mil euros e 
serão investidos em proje-
tos nas áreas da educação 
e da intervenção social: 
“LAB 3C – Comunidade, 
Coesão, Capacitação” (ca-
pacitação institucional do 
tecido social e solidário); 
“Andaime” (promoção do 
sucesso escolar e de com-
portamentos pró-sociais); 
“Plena_Mente” (promoção 
da literacia em saúde men-
tal na comunidade edu-
cativa) e “GMA – Gestão, 
Monitorização e Avaliação 
de Impacto” (das opera-
ções inscritas no Plano de 
Ação para as Comunida-
des Desfavorecidas).

A apresentação do pri-
meiro lote de projetos de-
correu numa cerimónia 
que contou com a presença 
do Primeiro Ministro An-
tónio Costa e na qual es-
tiveram a Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de 
Vila do Conde, Sara Lobão, 
e a Vereadora da Coesão e 
Ação Social, Carla Peixoto, 
assim como representantes 
dos restantes municípios 
da Área Metropolitana do 
Porto. 

INSCRIÇÕES 
ABERTAS

ANO LETIVO 
2022-23
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VILA DO CONDE

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

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

VILA DO CONDE

Apartamento T3  remodelado com vista mar 
em Vila do Conde

Tipologia T3  |                             276 000€

PÓVOA DE VARZIM

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

zona residencial.

FOTO

Tipologia V3  |                             249 500€ Tipologia T3 |                              190 000€
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FUTEBOL

Os Lobos do Mar perde-
ram o jogo que disputaram 
contra o Canelas 2010 e, 
consequentemente, tam-
bém deixaram a liderança 
da série A da Liga 3. Os 
pupilos de Tiago Margari-
do são agora terceiros a um 
ponto do Felgueiras e a dois 
pontos do líder Vilaverden-
se. 

Em Canelas, não faltaram 
os adeptos alvinegros nem 
tão pouco uma arbitragem 
que consentiu uma virilida-
de para além do desejado. 
Mesmo com condições ad-
versas, foi o Varzim a mar-
car primeiro, numa ação 
de pressão alta por parte 
de Areias, que assistiu Léo 
Teixeira para abrir o ativo. 
Era o minuto 13, que pode-
ria ser de sorte, mas no final 
do jogo acabou por ser de 
azar. A partida ficou marca-
da pelo futebol muito físico 
dos locais, aproveitando um 
relvado que era tudo menos 
um “tapete verde” e que 
nunca desistiram de lutar. 
O intervalo estava ao virar 
da esquina, mas a deficiente 
organização defensiva per-
mitiu a Mozino ficar isola-
do perante Ricardo Nunes e 
empatar. O balde água fria 
levou ao técnico alvinegro 
a mexer no seu xadrez no 
recomeço da segunda parte. 
João Vasco e Hélder Barbo-
sa foram opções para o ata-
que e resultaram ao minuto 
70. Os mesmos protagonis-
tas, agora com Léo Teixeira 
a assistir Areias que voltava 
a dar vantagem ao Varzim. 
O jogo estava em “ponto de 
rebuçado” para os poveiros, 
mas curiosamente foram os 
locais a beneficiarem. Mi-
nuto 82 e o recém entrado 
Gonçalo Monteiro aprovei-
tou a falta de marcação para 
empatar. Em desespero, já 
com um homem a menos 
(pela expulsão de Jorge Vi-
lela com dois amarelos), 
aconteceu o verdadeiro 
golpe de teatro. Uma bola 
perdida junto à bandeirola 
contrária, permitiu ao costa 
marfinense Mozino correr 

ainda do seu meio campo, 
com João Faria ao seu lado 
a não recorrer à falta que se 
impunha. Resultado, a pas-
sadeira vermelha foi apro-
veitada e o Canelas chegava 
à condição de vencedor.

Em época natalícia, os al-
vinegros foram solidários 
com um adversário que 
soube aproveitar tudo o que 
o jogo lhe proporcionou. A 
arbitragem também foi com-
placente com algumas faltas 
a merecerem ação discipli-
nar, curiosamente um aspeto 
do jogo em que o Varzim ga-
nhou: 4 amarelos e 1 verme-
lho contra apenas 3 amarelos 
dos locais.

Esta sexta-feira, pelas 19h, 
o Varzim recebe o Paredes, 
num embate que os dirigen-
tes alvinegros pretendem 
casa cheia.

NOVO REFORÇO

Hélder Barbosa é o mais 
recente Lobo do Mar e até 
já jogou em Canelas. O ex-
tremo regressou ao futebol 
português e assinou contrato 
com o Varzim até ao final da 
presente temporada. O joga-

dor de 35 anos esteve 9 épo-
cas fora e registou passagens 
por emblemas de Espanha, 
Grécia, Emirados Árabes 
Unidos e Turquia. No nosso 
país destacou-se no FC Por-
to e SC Braga, entre outros, 
estando sem clube desde que 
terminou a ligação aos gre-
gos do Panetolikos. Este é o 
segundo reforço dos varzi-
nistas neste período depois 
da contratação do também 
atacante João Vasco. 

TOBIAS DEIXA VARZIM B 

A equipa B do Varzim per-
deu no domingo para a Divi-
são de Elite Pró-Nacional da 
AF Porto. A derrota em casa 
por 4x2 frente ao Padroense 
foi a sétima da época, man-
tendo-se o clube com apenas 
nove pontos, dois acima da 
linha de descida. 

Após o jogo, o Varzim 
anunciou o “fim a ligação” 
com Francisco Tobias en-
quanto treinador do esca-
lão, mantendo-se “apenas 
ligado na coordenação da 
Escola “Os Tarrotes”. O clu-
be revelou que “o  treinador 
segue para um novo projeto 
na carreira”. Horas depois, 
Tobias foi anunciado como 
novo treinador do Despor-
tivo de Monção, equipa que 
milita na série A do Cam-
peonato de Portugal, regres-
sando a um clube de Viana 
do Castelo onde já foi cam-
peão distrital ao serviço do 
Cerveira em 2018-19. 

VARZIM PERDE LIDERANÇA “À CANELADA”
RECONSTRUÇÃO 
DO ESTÁDIO 
COMEÇA A NORTE

Vai ser pela bancada nor-
te que o Varzim vai iniciar 
uma profunda remodela-
ção do estádio. Depois das 
pequenas obras efetuadas 
nos últimos meses para 
melhorar as condições ge-
rais, o clube pretende avan-
çar em definitivo para a 
requalificação do velhinho 
recinto de jogo. Edgar Pi-
nho revelou  que o primei-
ro objetivo passa por cobrir 
novamente a bancada nor-
te, mas reduzindo a altura 
e remodelando o interior, 
criando ainda ligações às 
bancadas superior e poen-
te. O projeto está a ser fina-
lizado e prevê a execução 
faseada das várias obras. 
O avanço posterior ficará 
dependente das negocia-
ções com a autarquia para 
a cedência do terreno do 
campo de treinos de forma 
a libertar o espaço para a 
criação de uma nova ban-
cada nascente. 

‘ACADEMIA’ 
AVANÇA EM 2023

Está mais perto do avan-
ço a Academia que tam-
bém vai servir o Varzim. 
O equipamento será edifi-
cado nos terrenos do clube 
no Parque da Cidade e terá 
vários relvados para serem 
utilizados pelas equipas da 
formação e sénior, entre 
outras valências. Após o 
fecho das negociações en-
tre as partes, Edgar Pinho 
disse acreditar que o proje-
to será lançado no primeiro 
trimestre do próximo ano, 
mas não consegue precisar 
quando poderá estar con-
cluído. O dirigente revelou 
que nas próximas semanas 
irão decorrer encontros 
para concluir o projeto, 
cujo promotor será a Câ-
mara, entidade que irá ad-
quirir as parcelas necessá-
rias para a edificação desse 
novo complexo desportivo.

REGRESSO À ESCOLA 

A iniciativa “A Liga 3 vai à 
Escola” passou também pela 
Póvoa e levou o Varzim a 
visitar a Escola da Giesteira. 
Segundo o emblema alvine-
gro, este “foi um momento 
inesquecível e que serviu de 
mote para o regresso do pro-
jeto ‘O Varzim vai à Escola’.” 
Acompanhados da mascote 
‘Tarrote’, o capitão Ricardo, 
Leo Teixeira e Latón foram 
os jogadores escolhidos para 
participar na iniciativa, ten-
do o trio distribuído diverso 
material escolar, cachecóis 
do Varzim e bilhetes para o 
próximo jogo em casa frente 
ao Paredes. 

SUL PARA O BENFICA

O Benfica terá direito a 
quase 1400 bilhetes para o 
jogo da Taça de Portugal, 
revelou o presidente Edgar 
Pinho. No estádio varzinis-
ta, que tem atualmente ca-
pacidade para 6771 espeta-
dores, os sócios encarnados 
vão ocupar 300 lugares na 
parte dos visitantes da ban-
cada nascente e os adeptos 
benfiquistas terão ainda os 
1086 lugares da bancada 
sul. A restante lotação, com 
5355 lugares nas três banca-
das (2575 na norte, 1164 na 
poente e 1616 na nascente), 
será para ocupação exclusiva 
dos varzinistas. O encontro 
irá realizar-se no dia 10 de 
janeiro às 20h45.

ZÉ CARLOS ESTÁ PAGO

O Vitória de Guimarães 
já pagou aos Varzim os 300 
mil euros do empréstimo 
de Zé Carlos. O presidente 
varzinista confirmou que os 
vitorianos já pagaram as três 
tranches que ficaram acor-
dadas no negócio de cedên-
cia temporária do jogador. 
Edgar Pinho recordou ain-
da que o clube vimaranense 
poderá comprar até 75% do 
passe do jogador por um 
valor que totaliza 800 mil 
euros. 
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Com mais um Natal 
a chegar e tocados pela 
nobre missão que o Mo-
vimento “Abraçar a Es-
perança” concretiza na 
região, os jogadores da 
equipa principal do Rio 
Ave juntaram-se para doar 
alimentos e outros bens de 
primeira necessidade que 
serão entregues, nos pró-
ximos dias, a 11 famílias 
da região.

O “Abraçar a Esperança” 
é um grupo de pessoas vo-
luntárias que desde 2020 
presta apoio direto a deze-
nas de famílias necessita-

FUTEBOL

das, não se limitando a dar 
assistência alimentar mas 
também projetando um fu-
turo melhor para pessoas e 
famílias em dificuldades, 
contribuindo para a sua 
reinserção no mercado de 
trabalho ou para a sua in-
dependência financeira que 
as retirem desse cenário de 
adversidade.

TAÇA DA LIGA

O Rio Ave arranca esta 
quinta-feira a participação 
na Taça da Liga. O primei-
ro jogo do grupo B realiza-

JOGADORES DO RIO AVE SOLIDÁRIOS FEMININO 
VOLTA DIA 
18 COM A 
SUPERTAÇA

A Associação de Fu-
tebol Popular da Póvoa 
de Varzim já agendou a 
competição que vai abrir 
a época feminina. O pon-
tapé de saída oficial será 
feito na Supertaça entre 
o campeão Navais e o 
Leões da Lapa, no dia 18 
de dezembro, uma sema-
na antes do Natal. Con-
sultando a página oficial 
da entidade organizadora 
verifica-se que também 
está agenda a primeira 
jornada para o dia 6 de 
janeiro do próximo ano 
com os jogos: Laundos 
x Navais, Leões da Lapa 
x Averomar e Argivai x 
Amorim. Esta época há 6 
clubes a participar numa 
e as partidas irão ocorrer 
nas noites de sexta-feira. 

Pub

-se logo, a partir das 17h, 
na Madeira, no terreno do 
Marítimo. Segue-se a re-
ceção ao Sporting na noite 
(20h30) da próxima quar-
ta-feira, dia 7. O derradeiro 
jogo surge a 13 deste mês, 
frente ao Farense, nova-
mente em Vila do Conde. 

CAMPEONATO

A Liga divulgou o calen-
dário dos jogos das jorna-
das 14, 15 e 16 do escalão 
principal. As partidas de-
correm apenas depois do 
Mundial e do Natal, mas os 

adeptos já sabem com o 
que podem contar. O Rio 
Ave começa por receber 
o Marítimo no dia 28 de 
dezembro, uma quarta, às 
19h, mas esta partida surge 
com a indicação que pode 
haver uma alteração na 
data. De seguida, os rioa-
vistas visitam o Vitória, 
em Guimarães, no dia 7 de 
janeiro, um sábado, às 18h. 
Finalmente, a equipa trei-
nada por Luís Freire vai ser 
anfitriã do Paços de Ferrei-
ra a 14 de janeiro, também 
um sábado e igualmente a 
partir das 18h. 
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DANÇA

AM DANCE BAILOU PARA O OURO MUNDIAL
Foi notável a prestação 

dos bailarinos da acade-
mia AM Dance no Mun-
dial que decorreu nos Es-
tados Unidos. A comitiva 
poveira de 32 elementos 
regressou do All Dan-
ce International com um 
total de 37 pódios em 38 
coreografias apresentadas. 
Durante a competição rea-
lizada em Orlando, que 
juntou participantes de vá-
rios países, os jovens dan-
çarinos conquistaram 31 
troféus de ouro, 4 de prata 
e 2 de bronze.

Além destes brilhantes 
números, ainda foi possí-
vel somar mais algumas 
distinções na gala de pré-
mios especiais. Ana Mar-
ques e Francisca Marques 
arrecadaram o troféu de 
‘melhor coreógrafa’ e a 
professora Ana Marques 
conseguiu também a dis-
tinção de ‘melhor diretora’. 
Um quarteto distinguiu-se 
ainda pela obtenção do 
prémio de ‘melhor bai-
larino’: Martim Amorim 
e Maria Correia (nível 
criança), Guilherme Fer-
nandes (nível pré-jovem) 

e Francisca Marques (nível 
profissional). Mas não foi 
só: para a Póvoa de Varzim 
vieram ainda os prémios 
de ‘melhor produção exce-
lência’ para escalão open e 
estudante, ‘melhor produ-
ção nível estudante’ e ‘escola 

sos” pelo que foi consegui-
do, num “trabalho de equipa 
excelente entre pais, profes-
sores e alunos unidos”. “Saí-
mos ainda mais felizes por 
ter a certeza da posição que 
marcamos, do reconheci-
mento do que fazemos e do 

respeito pelo país que re-
presentamos. Regressamos 
mais fortes, unidos, com 
uma aprendizagem enor-
me na bagagem e com um 
crescimento individual que 
vai trazer resultados em 
próximas competições”.

revelação’.
A responsável Ana Mar-

ques já sublinhou que vol-
tou a Portugal de “coração 
cheio” pelo êxito alcançado 
e pela experiência vivida 
nos últimos dias, frisando 
que todos estão “orgulho-

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

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

Email: geral@bolosdofolheta.pt

Póvoa de Varzim e Vila do Conde

O Bolos do Folheta tem características 
diferentes do convencional: bolos, chocolates e 
bolachas com cunho pessoal e sem quaisquer 
imitações. Assim como o nosso espaço em Vila 
do Conde e Póvoa de Varzim, onde as pessoas 
se sentem bem e confortáveis. 
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MODALIDADES

PÓVOA FUTSAL COM VITÓRIA ARRANCADA A FERROS
Num jogo que foi um 

autêntico hino ao futsal, 
a vitória pendeu para o 
Póvoa / Varzim. Com o 
pavilhão da Escola Eça 
de Queirós como palco, 
os poveiros recebiam os 
Amigos de Cerva, um 
daqueles adversários do 
interior que se reforçou 
com brasileiros de muita 
qualidade. Mimi e Patrick 
são dois bons exemplos e 
estiveram em foco duran-
te os 40m. Por castigo de 
Simas, Paulo Ferreira foi 
o capitão e acabou por se 
tornar a figura do jogo. 
Um golo logo aos 4m, mas 
com a resposta pronta dos 

apostarem todas as fichas e 
a serem recompensados no 
sistema de 5x4 com o golo 
do empate. Contudo, esta 
era a tarde de Paulo Ferrei-
ra e a 24 escassos segundos 
do apito final o goleador 
levou ao rubro os adeptos 
poveiros e varzinistas. Um 
final emocionante, que co-
loca a equipa liderada por 
André Crud na luta pelos 
lugares que dão acesso à 
Fase de Subida e que garan-
te desde logo a manutenção 
no segundo escalão. O pró-
ximo jogo será na Madei-
ra, contra o Marítimo, que 
está a apenas 1 ponto dos 
poveiros. Mais uma final, 

Foi num clima de autên-
tico terror que a comitiva 
do Póvoa Andebol saiu 
da cidade de Setúbal, no 
passado sábado, depois de 
empatar a 30 golos. Um 
jogo marcado por atos de 
violência verbal e física, 
que obrigaram as forças 
policiais a acompanharem 
o danificado autocarro do 
clube até à auto-estrada do 
Norte. Em relação ao jogo 
e mesmo debaixo de pro-
vocações de índole racista e 
comportamentos de hosti-
lidade extrema, os coman-
dados de Jorge Carvalho 
assumiram o controle do 

AUTOCARRO DO PÓVOA ANDEBOL ATACADO EM SETÚBAL

jogo, indo para o intervalo 
com uma vantagem de 5 
golos. No segundo tempo 
e porque a equipa sadina 
também tem argumentos 

andebolísticos de realce, a 
vantagem foi-se diluindo 
ao longo dos minutos, até 
que chegou aos derradeiros 
segundos com um último 

visitantes, por intermédio 
de Mimi. O pivô Sílvio Mo-
reira voltou a dar vantagem 
aos poveiros e foi com o 
2-1 que o jogo se manteve 
até aos 3m finais. Uma se-

gunda parte e sobretudo 
os últimos 7m tiveram de 
uma intensidade emocio-
nal quase imprópria para 
cardíacos, com os futsa-
listas de Ribeira de Pena a 

ataque sadino que lhes deu 
a igualdade. Algum amar-
go de boca pelo empate, 
mas sobretudo uma gran-
de tristeza por quem tenta 
elevar o andebol a um nível 
que cative cada vez mais 
praticantes e adeptos. Que 
este jogo e tudo o que de 
errado se passou seja um 
alerta para os responsáveis 
federativos, que julguem 
com mão pesada estes com-
portamentos. No próximo 
sábado, o Póvoa Andebol, 
agora no sétimo lugar com 
19 pontos, recebe o Maríti-
mo (antigo Madeira SAD) 
num jogo agendado para as 

15h no Pavilhão Municipal.

EQUIPA B PERDE 

A equipa orientada por 
Gabriel Ferreira voltou a 
não ser feliz e somou a ter-
ceira derrota no segundo 
escalão. Contra a Acadé-
mica de S.Mamede, os po-
veiros foram equilibrando 
a contenda ao longo de 
muitos minutos, mas aca-
baram por deixar fugir o 
adversário que acabou por 
vencer por 26x24. Com este 
resultado, ambas as equi-
pas partilham o 3º lugar da 
classificação.

como considera o técni-
co André Crud: “Até po-
derei parecer repetitivo, 
mas a competição dá-me 
razão. Seja qualquer for o 
adversário, para vencer-
mos teremos que ser mais 
competentes e apelar aos 
deuses da fortuna para 
que todo o nosso traba-
lho possa ser premiado. 
Um grande jogo de futsal, 
duas grandes equipas, e 
felizmente a vitória caiu 
para nós. Para a semana, 
voltaremos a tudo fazer 
para conquistar os 3 pon-
tos, porque só assim esta-
remos mais perto do que 
desejamos.”
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CD PÓVOA RESOLVE CONTENCIOSO DE DÉCADAS
O processo “Constru-

ções Ribeiro”, que per-
durava desde 1997, está 
finalmente resolvido. Na 
AG Extraordinária reali-
zada na passada semana, 
o presidente Sérgio Duarte 
informou os sócios que o 
clube chegou a acordo com 
os queixosos. A dívida as-
cendia a mais de 250 mil 
euros e o CDP acordou pa-
gar desde logo 110 mil eu-
ros em dois cheques e mais 
40 mil euros em 20 pres-

des, projetando um futuro 
ainda com mais qualidade e 
ambição nas equipas senio-
res. Para tal, o CDP irá tra-
balhar para criar condições 
de proporcionar melhores 
condições aos treinadores, 
muitas vezes assediados 
pela concorrência, que paga 
mais. “É nosso propósito 
dar maior autonomia aos 
Coordenadores das Secções 
na captação de parcerias e 
patrocínios, sempre numa 
ligação próxima com a di-

 UM CLUBE...UMA MODALIDADE...UMA PAIXÃO
Há histórias assim e le-

gados que passam de ge-
ração em geração. Zeca 
Diniz (ainda assina com 
z) começou a praticar bas-
quetebol no CDP já lá vão 
perto de 50 anos. No clube 
da terra, fez de tudo para 
levar a secção de basque-
tebol a conquistar os po-
veiros. Hoje, olha para o 
passado com a certeza do 
dever cumprido e para o 
presente com orgulho de 
ver o basquetebol povei-
ro no mais alto patamar. 
“No meu tempo, pouco ou 
nada havia, éramos nós a 
remar contra a maré. Mui-
ta carolice e muito amor à 
modalidade e a este clube. 
Outros tempos, muitas 
dificuldades que nunca 
nos vergaram. Bem pelo 
contrário, ao longo de vá-
rias décadas, todos os que 
representaram esta secção 
procuraram sempre en-
grandecer o clube e a ci-
dade. Passamos os nossos 
valores com orgulho para 
filhos e netos. É sempre 
um prazer voltar a este pa-
vilhão e reviver memórias 

que nunca se apagam.”
O legado foi bem entre-

gue ao filho Filipe Dinis 
(este já a assinar com s). 
Novos tempos, o mesmo 
amor ao Desportivo de uma 
vida. No clube, começou 
como atleta e como treina-
dor já passou por todos os 
escalões. “Nada me foi im-
posto pelo meu pai, da mes-
ma forma que nada impus 
ao meu filho Afonso que 
já joga basquetebol desde 
tenra idade e hoje está nos 
sub-14, nem tão pouco ao 
Miguel, que com 2 anos já 
por aqui anda a brincar com 
uma bola. No entanto, este 

reção. Em 8 meses de ges-
tão, já muito foi feito, mas 
ainda há muito por fazer. 
Sentimos que os sócios e 
a sociedade poveira nos 
acarinham, o que nos dá 
força para continuar. A 
nossa relação institucional 
com a Câmara Municipal 
é ótima e é com enorme 
satisfação que vemos sur-
gir uma grande obra ao 
nosso lado (Póvoa Arena ) 
e que irá ser o orgulho de 
todos os poveiros.”

clube foi para mim e para 
muitos jovens mais que um 
lugar para praticar despor-
to. Foi e continua a ser uma 
Escola de Valores, que nos 
formam para a vida. Te-
nho um orgulho imenso no 
meu pai, em tudo o que me 
transmitiu e das histórias 
que tão carinhosamente 
me contam dele. Da forma 
apaixonada como vivia os 
jogos na bancada e no con-
tributo que deu ao longo de 
muitos anos ao clube da sua 
cidade.”

Esta é, seguramente, uma 
história inacabada a ser re-
contada talvez pelo Afonso 

Dinis ou o Miguel Dinis, os 
herdeiros de um legado de 
amor e dedicação ao Clube 
Desportivo da Póvoa que 
vai a caminho dos 79 anos 
de vida.

ADEPTOS EMPURRAM 
PARA A VITÓRIA

A equipa sénior de bas-
quetebol do CDP conse-
guiu um importante triunfo 
frente ao Imortal por 67x60. 
A perder por 36x28 ao in-
tervalo, os poveiros tiveram 
uma reação fenomenal nos 
dois últimos períodos, “em-
purrados” autenticamente 
pelos adeptos na bancada 
do Fernando Linhares de 
Castro. Sherwood Brown 
com 21 pontos e Nuno Oli-
veira com 18 foram os pro-

tagonistas maiores de uma 
equipa que nunca se ver-
gou perante o poderio dos 
algarvios, com o dobro de 
estrangeiros dos poveiros. 
Para o técnico José Ricar-
do, “esta vitória deve-se 
muito aos nossos adep-
tos, que perceberam que a 
equipa foi cabisbaixa para 
o intervalo e puxaram por 
eles. Jogamos contra um 
adversário que não ocu-
pa a posição condizente 
com a valia dos seus atle-
tas. Com a lesão do Jorge, 
obrigou-nos a outro tipo 
de gestão dos tempos de 
jogo, mas tudo acabou 
bem e estamos muito feli-
zes.” Com este triunfo, os 
poveiros subiram ao 8º lu-
gar e visitam a Oliveirense 
no próximo sábado.

tações de 2 mil euros cada. 
Para o presidente Sérgio 
Duarte “chega ao fim um 
grave problema que amea-
çava mesmo a viabilidade 
do clube, já que estavam em 
causa valores de grande di-
mensão, num processo que 
se foi arrastando desde o sé-
culo passado. Existem obras 
urgentes que pretendíamos 
avançar no imediato, mas 
terão que ser adiadas devi-
do a este esforço financei-
ro, que tinha que ser feito 

para que o clube ande para 
a frente”. Aos sócios,  Sérgio 
Duarte também apresentou 
o Plano de Atividades para 
o novo ano, com uma apos-
ta clara no crescimento dos 
atletas das várias modalida-

VOLEIBOL SEGUE INVICTO E HÓQUEI DESILUDE
A equipa sénior femi-

nina de voleibol do CDP 
soma por vitórias todos 
os jogos realizados. Para 
o campeonato, as povei-
ras venceram o Foz por 
3x1, mantendo a liderança 
isolada. Uma vitória man-
chada apenas pela lesão 
de Ana Sousa que a pode 
afastar durante algum 
tempo. Também na Taça 

de Portugal, a equipa lidera-
da pelo professor Tó Ferrei-
ra continua na prova, tendo 
como próximo adversário a 
Académica de S.Mamede. 
Neste feriado joga no Pavi-
lhão de Gueifães para tentar 
continuar na prova  e no 
sábado visita o Senhorense 
para mais uma jornada do 
campeonato.

Já a equipa sénior de hó-

quei em patins perdeu o 
norte em S, Pedro do Sul. 
Contra o Termas OC, ad-
versário que ainda não ti-
nha conseguido qualquer 
ponto, os poveiros foram 
demasiado confiantes e 
pouco intensos na aborda-
gem do jogo. Permitindo 
um ritmo baixo, que bene-
ficiava claramente os locais, 
os comandados de Ruben 

Fangueiro colocaram-se a 
jeito para um desfecho que 
não desejavam. Só mesmo 
de bola parada, Diogo Fer-
nandes e Luís Melo conse-
guiram marcar, sendo co-
piados pelo adversário. Um 
jogo para refletir, já que 
com a conquista de apenas 
1 ponto, a equipa poveira 
afastou-se novamente do 3º 
lugar. No próximo sábado, 

recebe o Paredes e não 
poderá falhar novamente. 
Para o técnico “a equipa 
até pode perder, mas para 
tal o adversário terá que 
ser mais forte. Contra o 
Termas, estivemos muito 
longe do que queremos 
e podemos fazer dentro 
do ringue. Que nos sirva 
de lição, até porque ainda 
falta muito campeonato.”
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PÓVOA HOMENAGEOU 
DESPORTISTAS CAMPEÕES

Foi na noite do passado 
dia 18 que decorreu a Gala 
do Desporto organizada 
pela Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim. Após dois 
anos de interrupção por 
causa de pandemia de CO-
VID 19, na sétima edição 
foram homenageadas mais 
de seis centenas de pessoas: 
557 atletas, 47 técnicos, 8 
árbitros, 3 professores e 33 
alunos do Desporto Esco-
lar.

Mar, Polo Aquático, Ténis 
de Praia, Tiro Com Arco, 
Trampolim, Vela e Voleibol.

“Estes números dizem 
bem da dimensão da prá-
tica desportiva entre nós. 
Como não podia deixar de 
ser, a Câmara Municipal faz 
do desporto um barómetro 
da qualidade de vida na 
nossa comunidade, ao ser-
viço da saúde física e men-
tal dos cidadãos”, destacou 
o edil Aires Pereira.

O Clube Naval Povoen-
se esteve em destaque no 
Campeonato Nacional de 
Esperanças que decorreu 
na Póvoa de Varzim. Luana 
Dourado sagrou-se cam-
peã nacional sub18 de bo-
dybioard. Joel Rodrigues e 
Constança Silva tornaram-
-se vice-campeões. Num 
domingo chuvoso e numa 
Praia da Salgueira com on-
das mais pequenas do que 
o esperado, a jovem Lua-
na Dourado (de boné, na 
foto), de apenas 13 anos, 
acabou por entrar para a 

LUANA DOURADO JÁ É 
CAMPEÃ NACIONAL SUB-18

acabou por se segunda clas-
sificada depois de liderar 
grande parte da final.

Quem não teve sorte foi 
o recente campeão nacional 
Open, Joel Rodrigues, que 
na despedida dos escalões 
jovens teve de contentar-se 
com a segunda posição ao 
não conseguir a onda certa, 
tendo o colega José Mano 
terminado no quarto pos-
to. Estes resultados enche-
ram de orgulho o treinador 
Rui campos que destacou a 
“postura, empenho e atitu-
de” dos jovens pupilos.

história ao juntar o título 
de campeã nacional sub14 
ao de sub18. Na luta pelo 
título esteve também a co-
lega Constança Silva, que 

Pelo palco passaram 
protagonistas em 31 mo-
dalidades: Andebol, Atle-
tismo, Automobilismo, 
Badminton, Basquetebol, 
Bombeiro de Ferro, Boc-
cia, Bodyboard, Canoagem, 
Capoeira, Ciclismo, Dança, 
Desporto Escolar, Futebol, 
Futebol de Praia, Futevólei, 
Futsal, Ginástica Acrobáti-
ca, Ginástica Artística, Judo, 
Karaté, Kickboxing, Moto-
náutica, Natação, Pesca Alto 

A piscina de Paredes 
foi palco do campeona-
to regional de juvenis da 
Associação de Natação do 
Norte de Portugal. O Clu-
be Naval Povoense esteve 
representado por 6 jovens 
e um deles destacou-se 
entre os mais de  200 
participantes. Alexandre 

ALEXANDRE DOURADO É 
BICAMPEÃO REGIONAL DE NATAÇÃO

Dourado culminou um 
fim de semana de grande 
nível com a obtenção de 
três pódios, tendo mesmo 
conseguido o feito de se 
sagrar bicampeão regio-
nal nos 100 e 200 metros 
bruços, além de ter termi-
nado no terceiro lugar nos 
50 bruços.
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O karate continua ser 
uma modalidade que 
prestigia a região com a 
conquista de pódios na-
cionais e internacionais. 
Nos últimos dias regista-
ram-se mais alguns e ou-
tros feitos poderão estar a 
caminho

8 ATLETAS DO CKA 
E O MESTRE VÃO AO 
EUROPEU 

O Campeonato Euro-
peu de Karate Shotokan 
vai ter uma forte presença 
de atletas locais. O CKA 
Póvoa de Varzim vai estar 
representado por 8 atle-
tas: Ana Rita Ribeiro, Eva 
Flores, Guilherme Lopes, 
João Ribeiro, Mário Silva, 
Luciano Novo, Ricardo 
Lopes e Rodrigo Morim.

Estes jovens irão ter 
a companhia do treina-
dor Vítor Poças e irão 
juntar-se aos restantes 
elementos da seleção de 
Portugal. A competição 
vai decorrer na Suíça na 
localidade de Winterthur 
entre a próxima sexta-
-feira e domingo, sendo 
a partida da comitiva po-
veira no feriado de quin-
ta-feira.

KARATECAS 
TRAZEM OURO, 
PRATA E BRONZE 
DO MUNDIAL

Foi na Eslovénia (Kran-
jska Gora) que três po-
veiros, que representam 

KARATE É SINÓNIMO DE MEDALHAS E PÓDIOS

individual em kumite e 
sagrou-se vice-campeão 
mundial por equipas 
em parceria com Bruno 
Gonçalves, Tiago Gomes 
e Pedro Silva. Finalmen-
te, em kata masters, foi 
a vez do experiente Tozé 
Lopes também se tornar 
vice-campeão mundial.

EVA FLORES E 
GUILHERME LOPES 
CONQUISTAM 
TÍTULO NACIONAL

O CKA Póvoa de Var-
zim regressou a casa com 
vários pódios obtidos no 
Campeonato Nacional de 
Cadetes, Juniores e Sub21 
de Karate. A prova decor-
reu em Seia e Eva Flores 
e Guilherme Lopes sagra-
ram-se mesmo campeões 
nacionais. A dupla foi o 
destaque maior da comi-
tiva poveira que teve 8 

atletas em ação sob orien-
tação de Vítor Poças.

Eva venceu a prova jú-
nior +66 kg e Guilherme 
Lopes triunfou em sub21 
+84 kg, ambos em kumite, 
tal como mais dois meda-
lhados: Rodrigo Morim foi 
vice-campeão júnior +76 
kg e Luciano Novo foi ter-
ceiro em juniores -63 kg. 
Em Kata, Ricardo Lopes 
subiu ao pódio graças ao 
terceiro lugar nos sub21.

Refira-se que na entre-
ga de prémios esteve um 
poveiro, Mário Silva, ve-
reador na Câmara de Seia, 
que fez questão de dar os 
parabéns aos conterrâneos 
pela excelente prestação na 
prova.

MARTA TAMBÉM
É CAMPEÃ

Marta Eça Guimarães, 
em representação do Clube 
de Karate da Maia, também 
brilhou no Campeona-
to Nacional que decorreu 

o Ginásio Vilacondense, 
subiram ao pódio no Mun-
dial de Karate Tradicional. 
A Federação Budo Tradi-
cional de Portugal parti-
cipou com um total de 13 
elementos que enfrentaram 
adversários de seleções de 
vários países, destacan-
do-se os EUA, Alemanha, 
Polónia, Roménia, Brasil, 
Argentina e Itália.

A júnior Ana Maio sa-
grou-se campeã mundial 
individual em Kata e con-
seguiu repetir o feito em 
equipa com Soraia Pinto e 
Leonor Correia. O sénior 
Hélder Pentieiros conse-
guiu a medalha de bronze 

FEITOS INTERNACIONAIS DE GINASTA 
APROXIMAM-NO DOS JOGOS OLÍMPICOS

Pedro Ferreira recebeu 
os parabéns da Câmara 
Municipal de Vila do Con-
de pelo feito alcançado na 
recente competição inter-
nacional em que esteve 
envolvido.

O vilacondense ajudou 
a conquistar a medalha de 

ouro na prova masculina por 
equipas em trampolim indi-
vidual. Pedro Ferreira sa-
grou-se ainda vice-campeão 
mundial em trampolim sin-
cronizado em parceria com 
Diogo Abreu. Finalmente, o 
atleta conquistou o bronze 
no ‘all around’ com mais seis 

em Seia.  A jovem po-
veira venceu na vertente 
de kumite na categoria 
cadete 54 kg, dominan-
do os quatro combates 
em que esteve envolvida 
numa prova que terá mo-
ralizado a karateca  para 
a participação no Karate 
1 Youth League, no início 
do próximo mês, em Ve-
neza. Esta tem sido uma 
temporada de grande su-
cesso desportivo para a 
karateca com a conquista 
de importantes títulos e 
torneios, além da con-
vocatória para represen-
tar Portugal no recente 
Mundial. 

elementos nacionais.
O Campeonato do Mun-

do de Trampolins decorreu 
em Sófia, na Bulgária, ten-
do registado os melhores 
resultados de sempre neste 
tipo de ginástica para as 
cores nacionais. Com estas 
prestações de relevo, Pedro 

Ferreira passou a integrar o 
Projeto Olímpico para Paris 
2024.

O ginasta tem 25 anos 
de idade e iniciou-se para 
a modalidade no Ginásio 
Clube Vilacondense, re-
presentando atualmente o 
Sporting Clube de Portugal.
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SOLIDARIEDADE ATRAVÉS DO PINHEIRO BOMBEIRO
O Pingo Doce já tem 

disponíveis os pinheiros 
da iniciativa ‘Pinheiro 
Bombeiro’ nas lojas da 
Póvoa de Varzim (Hiper), 
Leça da Palmeira, Penafi el 
– Guilhufe, Rio Tinto – 
Infante D. Henrique, Lou-
sada – Cristelo e Valongo 
– Rua da Passagem. Parte 
da venda (5 euros) rever-
te a favor da Associação 
Portuguesa de Bombeiros 
Voluntários. 

Os pinheiros à venda 

nas lojas Pingo Doce no 
âmbito deste projeto pro-
vêm de ações de limpeza das 
matas portuguesas, tendo 
sido cortados para ajudar 
na prevenção de incêndios. 
Agora podem ser adquiri-
dos durante a época natalí-
cia por 25 euros - dos quais 
5 revertem diretamente 
para apoiar a Associação 
Portuguesa de  Bombeiros 
Voluntários  na compra de 
materiais e equipamentos 
profi ssionais para os Bom-

te ambiental ao oferecer 
uma segunda vida a estes 
pinheiros, promovendo 
a circularidade e a sus-
tentabilidade. O Pingo 
Doce decidiu aliar-se ao 
‘Pinheiro Bombeiro’ no 
âmbito da política de res-
ponsabilidade, de modo a 
apoiar as comunidades en-
volventes, contribuir para 
a preservação do ambiente 
e promover a adoção de 
práticas mais sustentáveis 
junto dos consumidores.  

DIVERSOS

UMA GALA… QUE É UM GALANTEIO 
DO NORTE À TRADIÇÃO E CULTURA

O Clube de Leça, ao fi m 
da tarde da passada sexta-
-feira, dia 25 de Novem-
bro, voltou a ser o local de 
encontro para a confrater-
nização dos Afi cionados 
Tauromáquicos do Norte. 

As magnífi cas, vetus-
tas, e cheias de memórias, 
instalações do ‘velhinho’ 
Clube de Leça, voltou a ser 
ponto de encontro para a 
III Grande Gala dos Afi -
cionados Tauromáquicos 
do Norte. Uma gala, uma 
festa, que é a celebração 
anual que onde um grupo 
de heterogéneo de afi cio-
nados da Festa dos Toiros, 
predominantemente do 
Norte, premeia e presta 
homenagem todos aqueles 
que, praticando ou assis-
tindo, cultivam e defen-
dem a Tradição, Cultura 
e o gosto que é a Arte de 
lidar Toiros, a cavalo ou a 
pé. 

E se os Afi cionados Tau-
romáquicos do Norte são a 
comunhão de Mulheres e 
Homens que ao longo doa 
ano, animam e acompa-
nham pelas mais diversas 
terras de Portugal, e umas 
quantas sortidas a Espa-
nha nas diferentes lides 
na arte da Festa dos Toi-
ros, tarefa que Fernando 
Sousa, ‘diestro’ de serviço 
muito bem soube traduzir 
num muito elucidativo e 
apropriado vídeo com que 
brindou a concorrência, 
a sua Gala anual, é muito 

mais que uma exaltação de 
circunstância no tempo e no 
modo. A Gala dos Afi cio-
nados Tauromáquicos do 
Norte 2022, a terceira, foi a 
comemoração e celebração 
da vida, da diversidade de 
gosto, um convívio que é 
também tempo de balanço, 
um evento social que reú-
ne sempre e cada vez mais 
convivas, e premeia aqueles 
que em 2022 se destaca-
ram.   A Gala que teve este 
ano como convidados o 
cavaleiro, mestre António 
Ribeiro Telles e a ganadeira 
D. Maria Margarida Santos 
da Herdade de Camarate, 
contou com a presença cer-
ca de cento e cinquenta afi -
cionados, teve como ponto 
alto a sentida homenagem 
a Conchita Citrón que com-
pletaria 100 anos, com a 
passagem de um vídeo do 
seu percurso de vida pes-
soal e artístico, acto a que se 

associaram os seus familia-
res convidados, presentes. 
O programa diversifi cado, 
apelativo e com motivos 
de grande interesse foi ini-
ciado com a uma tertúlia 
que teve como animadora 
a honrosa presença de D. 
Maria Margarida Gonçal-
ves de Azevedo Santos, se-
nhora, que com seu irmão, 
Fernando, são os detentores 
da ganadaria ‘Herdade de 
Camarate’, e que brindou os 
presentes com uma ‘conver-
sa’ rica em conhecimentos 
e acontecimentos da vida 
de no campo, onde a arte 
de criar e selecionar toiros 
de lide, é uma paixão com 
muito amor, sofrimento e 
incerteza. E, se nem todos, 
por motivos vários dos seus 
afazeres e dos desfavores do 
transito, conseguiram mar-
car presença para a primei-
ra ‘lição’, após os momentos 
de convívio, alegre, anima-

do, de conversa solta, que 
antecederam o generoso 
e gostoso repasto servido, 
degustado com simpáticos 
companheiros e amigos, o 
programa delineado prosse-
guiu com  a vários momen-
tos de exaltação ao futuro, 
sem esquecer o presente,   
nas homenagens prestadas, 
não sem que antes o con-
vívio fosse brindado com a 
actuação da secção juvenil 
da Banda mais antiga de 
Portugal, a Banda de Vila 
boa de Quires, 307 anos de 
existência com futuro ga-
rantido. 

E os premiados de 2022 
foram:

Troféu Carreira – Antó-
nio Maria Brito Paes

Troféu Cavaleiro de Al-
ternativa 20 anos – Duarte 
Pinto

Troféu Cavaleiro de Arte 
– Francisco Palha

Troféu Corrida da tem-
porada – João Salgueiro da 
Costa ( encerrona em Vila 
Franca de Xira )

Troféu Cavaleiro Intem-
poral – Manuel Telles Bas-
tos

Troféu Cavaleiro Dinas-
tia – António Ribeiro Telles 
(Filho)

Troféu Cavaleiro Nova 
Geração – Joaquim Brito 
Paes

Troféu Melhor Matador – 
João Silva (Juanito)

Troféu Consagração 
– Carlos Silva – G.F.Vila 
Franca de Xira (mais de mil 

toiros rabejados)
Troféu Carreira – Duar-

te Alegrete
Troféu Revelação – Dio-

go Fernandes
Troféu Cavaleiro Pro-

messa – José Santos
Troféu Ganadaria do 

Ano – Monte Cadema, 
Nuno Cabral

Foram também distin-
guidos os Afi cionados do 
Norte :

Fernando Monteiro – 
Manuel Cardia – Miguel 
Ramalhão – António Len-
castre – Gonçalo Mora 
Morais – Gonçalo Correia 
dos Santos – José Cardoso 
e António Guerra.

Distribuídos os troféus 
e as distinções, para rema-
tar tão elegante e excelen-
te momento de convívio, 
onde a Festa dos Toiros, 
a sua Tradição, Cultura 
e Arte foram celebradas, 
nada melhor que uma ses-
são de Fado. E para isso 
o brinde na voz de Carla 
Cortez, acompanhada à 
guitarra pelo incansável 
afi cionado Marramaque e 
à viola por Lino Lobão.

Parabéns aos premia-
dos, aos convidados, aos 
presentes, e Olé para o 
Joaquim Mesquita e Fer-
nando Sousa, pelo traba-
lho de organização. Impa-
ráveis. Até para o ano.

28Nov2022 
José Andrade

beiros Voluntários Por-
tugueses.

Além do cariz soli-
dário, esta iniciativa 
destaca-se pela verten-
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A fisiculturista poveira 
Cristiana Rodrigues alcan-
çou mais um feito na car-
reira. Desta vez, no passado 
dia 20 de novembro, con-
quistou em Roma, no NPC 
EURO MASTERS 2022, o 
cartão PRO CARD, docu-
mento que afirma a atleta 
como profissional. Após 
ter anteriormente parti-
cipado numa competição 
internacional no Casino 
Estoril, desta vez viajou até 
Itália para somar mais uma 
vitória. Numa visita à Rá-
dio Onda Viva, Cristiana 
Rodrigues revelou que o 
triunfo foi sofrido, mas aci-
ma de tudo refere que foi 
muito emocionante e uma 
recompensa pelo trabalho 
diário e pela dedicação à 
modalidade de body bui-
lding. A personal trainer 
venceu a categoria “Figure”, 

CRISTIANA RODRIGUES 
BRILHOU EM ITÁLIA

participar. No entanto, uma 
vez que as provas de fisicul-
turismo não são apoiadas, 
os próprios atletas têm de 
procurar ajudas para con-
seguir as verbas necessárias 
para concorrer e é nesse 
sentido que Cristiana Ro-
drigues aproveita para ape-
lar à atenção de eventuais 
patrocinadores.

ficando assim classificada 
para a final, o “Overall”. Foi 
aí que esteve novamente em 
grande evidência e ganhou, 
conseguindo assim o já re-
ferido PRO CARD. Cristia-
na Rodrigues não escondeu 
que já tem mais competi-
ções em vista e promete lu-
tar pelo primeiro lugar em 
todos os eventos em que irá 

Hélder Neto esteve esta 
semana nas instalações da 
Rádio Onda Viva para dar 
a conhecer o livro “Ope-
ração Platina”. A obra re-
trata a vivência dos mili-
tares na Guerra Colonial, 
abordando também os 
traumas envolvidos nes-
se tempo no Ultramar. O 
autor apresenta histórias 
reais de soldados que sen-
tiram falta de apoio no 
regresso. Daí o objetivo 
de homenagear, contar 
a História e defender os 
direitos dos combatentes 
que andaram por Áfri-
ca. Apesar de apenas sair 

LIVRO SOBRE O ULTRAMAR 
EM DIVULGAÇÃO

para venda este mês, o au-
tor já prevê o lançamento 
de uma segunda edição 
uma vez que a primeira 
está praticamente esgotada. 
A apresentação do livro na 
Póvoa de Varzim será no 
dia 14 de janeiro, no Au-

A Rádio Onda Viva 
está a oferecer bilhetes 
para o jogo entre Varzim 
e Paredes agendado para 
esta sexta-feira às 19h. 
Os interessados em ga-
nhar uma entrada dupla 
apenas precisam de ligar 
para o 760781515. Um 
ingresso para duas pes-

OFERTA DE BILHETES 
PARA O JOGO 
VARZIM X PAREDES

Rui Porto Maia foi o ven-
cedor de um dos prémios 
do sorteio promovido pela 
Patripove – Associação 
de Defesa e Consolidação 
do Património Poveiro. A 
Rádio Onda Viva foi um 
dos parceiros da iniciativa 

PATRIPOVE ENTREGA 
MAIS UM PRÉMIO

e coube ao administrador 
José Gomes Alves, tam-
bém membro do Conselho 
Consultivo da Patripove, 
a entrega do voucher com 
a oferta de um batismo de 
voo pelo Aero Club de Bra-
ga que saiu ao bilhete 327. 

soas é atribuído de duas 
em duas chamadas (custa 
de 60 cêntimos + IVA). 
A partida da jornada 11 
da série A da Liga 3 tem 
relato garantido nos 96.1 
através da narração de 
André Veloso com co-
mentários de José Pedro 
Marques. 

ditório da Biblioteca Mu-
nicipal da Póvoa de Var-
zim, às 16h, num evento 
que será apresentado por 
Manuel Nascimento, pre-
sidente da Associação dos 
Combatentes do Ultra-
mar de Vila do Conde.
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desde que o Mundial foi 
atribuído ao Qatar em De-
zembro de 2010.

Segundo dados do Fundo 
Monetário Internacional, o 
Qatar é o quinto país com 
o Produto Interno Bruto 
per capita mais elevado do 
mundo. Detém as terceiras 
maiores reservas compro-
vadas de gás natural e é o 
maior emissor de dióxido 
de carbono per capita. No 
entanto, toda esta riqueza 
é distribuída apenas pelos 
313.000 cidadãos Qataris, 
numa população total de 
2.600.000 habitantes. Se os 
imigrantes ocidentais des-
frutam habitualmente de 
um padrão de vida elevado, 
os oriundos do sudeste asiá-
tico podem viver em condi-
ções miseráveis e com con-
dições laborais próximas da 
escravatura.

Nada disto pode e deve ser 
esquecido e deveria ser pon-

OPINIÃO

AS MEMÓRIAS DO FUTEBOL

MARCELO ESTÁ LELÉ DA CUCA

derado aquando da atribui-
ção da organização ao Qatar. 
Todos sabemos hoje em dia 
o quão nebulosos são os ca-
minhos que guiam o proces-
so de selecção dos anfitriões 
destas grandes competições 
internacionais, em parti-
cular as de organização da 
FIFA. Também temos casos 
de organizações de mun-
diais por regimes ditatoriais 
ao longo da história (a Rús-
sia em 2018, Argentina em 
1978, Itália em 1934), ou 
mesmo Jogos Olímpicos de 
Verão e Inverno (China em 
2008 e 2022, Rússia em 2014 
e União Soviética em 1980). 
Em algumas destas competi-
ções foram organizados boi-
cotes, com tonalidades mais 
ou menos políticas.

O nosso Presidente da 
República de uma forma 
manifestamente infeliz aca-
bou por transmitir uma 
ideia que estará nas cabeças 

Cônsul-geral de São Paulo. 
Que posição ocupava 

Lula para Marcelo se reunir 
com ele? E, mais grave ain-
da, quando Lula já se tinha 
assumido como candidato 
contra o Presidente Brasilei-
ro, Jair Bolsonaro.  Eu nem 
quero acreditar que Marce-
lo pensava que Lula ainda 
era o Presidente do Brasil!!!

No nosso país há um dita-
do popular que se usa quan-
do alguém acaba de sair de 
um cargo que é o seguinte: 
“Rei morto, Rei posto”.  Para 
Marcelo, o ditado será, Rei 
vivo Rei posto”, pois, só assim 
se percebe que a quatro anos 
do fim do seu mandato apa-
reça na comunicação social 
a falar dos seus possíveis su-
cessores, como se fosse a coi-
sa mais normal do mundo, 
tentando condicionar a es-
colha, imaginando-se numa 
Monarquia, porque, na ver-
dade, conseguiu passar de 
regime, ser filho de um alto 
dignitário do regime derru-
bado e manter-se, sempre, 
na crista da onda, às cavali-
tas de uma comunicação so-
cial que, como dizia Emídio 

Rangel, conseguiria “ven-
der um presidente, como se 
vende um sabonete”, mesmo 
de marca branca, como é o 
caso do nosso Presidente.

Ora nem é normal, porque 
ainda lhe faltam quatro anos 
de mandato e não deve, um 
Presidente da República, em 
exercício de funções, pro-
nunciar-se sobre os seus pos-
síveis sucessores, nem que 
seja no último dia de campa-
nha eleitoral. Um Presidente 
da República deve manter-se 
equidistante dessas lutas.

Mas, sobre aquilo que se 
deveria pronunciar, como 
os casos e mais casos sob 
investigação de membros 
deste Governo, nem uma 
palavra se lhe ouve. Man-
tém-se calado que nem um 
rato, cúmplice deste im-
bróglio e responsável pela 
degradação da democra-
cia, pelo aumento da abs-
tenção e pelo crescimento 
dos extremos em Portugal.

No último Web Summit, 
Marcelo presenteou o mun-
do inteiro com aquele puxão 
a Paddy Cosgrave, como se 
lá estivesse como Lutador de 

de muitos: este é o tempo de 
nos “esquecermos” de tudo 
o que rodeia o Mundial e 
nos concentrarmos naquilo 
que se passa dentro das qua-
tro linhas. 

Para todos aqueles que 
não têm meios para ir ao 
Qatar, mas que poderão 
acompanhar os jogos, o que 
ficará serão as memórias 
das emoções vividas nestes 
grandes eventos desporti-
vos. Todos os que vibram 
com o futebol lembram-se 
de onde e com quem esta-
vam aquando do golo do 
Éder, da mão do Abel Xa-
vier, da expulsão do João 
Pinto, do penalty falhado 
pelo Baggio, da cabeçada do 
Zidane, ou dos 1-7 no Mi-
neirão. Da loucura nas ruas 
do Euro 2004, ou dos feste-
jos em Timor com a vitória 
portuguesa no Euro.

O futebol está aí, vamos 
desfrutar dele. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

Wrestling e não como Presi-
dente da República, do país 
que acolhe a conferência, que 
apenas é a maior conferência 
da europa sobre tecnologias.

Mas, como a situação vai 
piorando a olhos vistos de 
dia para dia, no final do 
jogo Portugal-Nigéria, a três 
dias do início do Mundial 
de futebol no Catar, quando 
questionado sobre a violação 
dos direitos humanos nesse 
país, Marcelo presenteou-
-nos com a seguinte tirada: 
“Esqueçamos os direitos 
humanos no Catar e con-
centremo-nos na equipa”.

Tenho para mim que es-
taremos perante um caso 
clínico. Marcelo terá perdi-
do a noção do que diz e do 
que faz. Marcelo não con-
seguirá perceber a realida-
de em que vive. Estaremos 
perante um qualquer dis-
túrbio neurológico, que a 
comunidade médica deveria 
analisar. Eu acho que se lhe 
descolou a “retina” do cére-
bro. Para usar uma expressão 
bem conhecida de Marcelo, 
da qual é autor, para mim, 
Marcelo está Lelé da Cuca.

No artigo anterior escrevi 
sobre o “Auto Suicídio” de 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
ao proferir as vergonhosas 
declarações que proferiu so-
bre os Casos de Pedofilia na 
Igreja Portuguesa. Na altu-
ra foquei-me apenas nesse 
caso. Todavia, ultimamen-
te, tenho passado algum 
do meu tempo a pensar e 
a analisar várias situações 
protagonizadas pelo nosso 
Presidente da República.

Dessa análise sou levado a 
pensar que poderemos estar 
perante um problema mais 
grave, mais sério, uma vez 
que não podemos falar de 
um caso isolado (a questão 
da igreja), mas de várias si-
tuações que Marcelo tem, 
infelizmente, protagoni-
zado nos últimos tempos.

Situações que não são 
nada normais para quem 
exerce funções de Chefe de 
Estado. Quando em Janeiro 
de 2022 Marcelo foi em visi-
ta oficial ao Brasil, ninguém 
percebeu pela alminha de 
quem é que Marcelo decidiu 
ter uma reunião com Lula da 
Silva na residência oficial do 

A bola já rola no Qatar. 
32 equipas de 5 continentes 
alimentam o sonho colecti-
vo das suas nações de ver os 
seus representantes ascen-
derem ao panteão futebolís-
tico quando elevarem o in-
confundível troféu dourado. 

Portugal, país profunda-
mente de futebol, vai parar 
cada vez que a nossa selec-
ção entrar em campo.

É muita a discussão sobre 
o histórico de respeito dos 
Direitos Humanos no Qa-
tar, particularmente naquilo 
que diz respeito aos direitos 
das mulheres, das pessoas 
LGBT e dos imigrantes. 
Existe alguma polémica em 
redor dos números absolu-
tos, porque há instituições 
e órgãos de comunicação 
social com cifras muito dis-
tantes, mas terão morrido 
milhares de trabalhadores 
nas obras de construção de 
estádios e infra-estruturas 
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 VAMOS VOLTAR A TER 12 FREGUESIAS

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

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

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

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

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

UM PÉ NA TERRA, 
OUTRO NO MAR

Na sua última reunião 
(esta segunda-feira, dia 28) 
a Câmara Municipal delibe-
rou, por unanimidade, pro-
ferir parecer favorável, em 
conformidade com a pro-
posta do Presidente da Câ-
mara sobre a desagregação 
das freguesias que, por lei de 
2013, foram integradas em 
“uniões”, que no nosso caso 
são 3: Póvoa/Argivai/Bei-
riz – Aver-o-Mar/Amorim/
Terroso – e Aguçadoura/Na-
vais. Isto significa, na prática, 
que, em vez das 12 freguesias 
que o nosso concelho tinha 
até 2013, tem desde então 
apenas 7: as 3 “uniões”, mais 
Estela, Laúndos, Rates e Ba-
lasar.

O parecer da Câmara (so-
licitado, nos termos legais, 
pelo presidente da Assem-
bleia Municipal) era a peça 
que faltava para concluir o 
“puzzle” deliberativo que ha-
bilitará a Assembleia Muni-
cipal a emitir, na sua reunião 
de 6 de dezembro próximo, a 
posição final sobre o proces-
so de desagregação, que de 
imediato remeterá à Assem-
bleia da República, a entida-
de a quem (nos termos da 
lei 39/2001, de 24 de junho, 
que define o regime jurídico 
de criação, modificação e ex-
tinção de freguesias) compe-
tirá aprovar e tornar efetiva 
a desagregação, dissolvendo, 
com efeitos a partir de 2025 
(termo dos atuais manda-
tos autárquicos), as atuais 
“uniões”.

Como acredito firmemen-
te que vamos voltar a ter, na 
Póvoa de Varzim, 12 fregue-
sias (porque todas cumprem 
os atuais requisitos para se-
rem autónomas), vale a pena 
historiar, sumariamente, o 
processo que as agregou e a 
luta que entre nós foi travada 
para a sua desagregação. Até 
porque, no debate em reu-

OPINIÃO

nião da Câmara, e em pos-
teriores declarações à comu-
nicação social, foram ditas 
(pelos vereadores socialistas) 
algumas inverdades. Vamos 
então às verdades:

1ª: FOI O PS (GOVERNO 
SOCIALISTA) QUE 
PROPÔS (OU ACEITOU) 
A AGREGAÇÃO.
A agregação de fregue-

sias constava do acordo (o 
famoso “Memorando de 
Entendimento”) negociado 
com a “Troika” pela governo 
socialista liderado por José 
Sócrates, que tinha como 
Secretário de Estado da Ad-
ministração Local o viseense 
José Junqueiro, o homem que 
não foi capaz de explicar (aos 
representantes das 3 entida-
des que nos emprestaram o 
dinheiro para o resgate das 
finanças do Estado) que “fre-
guesia” (figura administrati-
va que os representantes in-
ternacionais desconheciam) 
não é o mesmo que “muni-
cípio”.

Este é o “pecado original” 
do processo. O “pecador” foi, 
portanto, o (des)governo de 
Sócrates, ou seja, o PS

Mas não foi o governo 
PSD/CDS que fez a agrega-
ção? – Foi. Por uma razão 
muito simples: porque sem 
o cumprimento do “Memo-
rando”, avaliado em análi-
ses periódicas (trimestrais), 
a “Troika” não libertava o 
dinheiro necessário para o 
pagamento das necessidades 
básicas do Estado. E se o go-
verno de Passos Coelho foi, 
nalgumas situações, “além da 
Troika”, não foi, seguramen-
te, neste processo, cujo mau 
desenho (“a régua e esqua-
dro”) foi obra de uma comis-
são da Assembleia da Repú-
blica, participada por todos 
os grupos parlamentares.

2ª: NA PÓVOA O PSD 
FOI SEMPRE CONTRA 

A AGREGAÇÃO E 
LIDEROU O PROCESSO 
DE DESAGREGAÇÃO.

- Foi sob proposta do PSD 
que, em 1 de março de 2012, 
a nossa Assembleia Munici-
pal manifestou a sua oposi-
ção à lei (então em debate) 
de reorganização adminis-
trativa das freguesias.

- Foi igualmente sob pro-
posta do PSD que, em 27 de 
Abril de 2012, as freguesias 
em processo de agregação 
manifestaram, através de 
Moção aprovada nas suas 
Assembleias, “veemente 
oposição à proposta de reor-
ganização administrativa 
autárquica, defendendo a 
continuidade desta freguesia 
como entidade cuja autono-
mia deve, em defesa de um 
estado próximo dos cida-
dãos, ser reforçada e alarga-
da”.

- Foi ainda sob proposta do 
PSD que a Câmara Munici-
pal, em reunião de 12 de ou-
tubro de 2012, deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer 
“no sentido da manutenção 
das atuais 12 freguesias deste 
município”.

- E foi, portanto, muito na-
turalmente (e muito convic-
tamente) que o 1º ponto do 
Manifesto Eleitoral da can-
didatura do PSD à Câmara 
Municipal, em 2013, procla-
mou: “SEREMOS SEMPRE 
12 FREGUESIAS”. Ali se diz 
que “o município da Póvoa 
de Varzim (…) deveria ter 
sido poupado pela reforma 
(…) que reduziu o número 
de freguesias” e se lembra 
que o PSD se lhe opôs “com 
determinação”, tudo fazendo, 
nas candidaturas aos órgãos 
das “Uniões”, para que as fre-
guesias agregadas se sintam 
neles representadas.

- Foi, uma vez mais, por 
proposta do PSD que, em 17 

de novembro pp., as assem-
bleias das Uniões de Fregue-
sia do nosso concelho delibe-
raram no sentido de, no final 
do atual mandato, ser rever-
tida a agregação, tornando 
autónomas as 8 freguesias 
integradas nas 3 “uniões”.

-E será seguramente com 
o voto convicto do PSD que, 
na próxima semana (6 de 
dezembro), a Assembleia 
Municipal finalizará, a nível 
local, este processo.

O PS FANTASIA…
Contra estes factos, veio 

o PS, em declaração política 
após ter aprovado (e mui-
to bem) a proposta do PSD, 
afirmar: - que “a criação das 
uniões de freguesia (…) foi 
um erro perpetrado pelo go-
verno PSD/CDS”. (Foi, por-
que o PS assumiu esse com-
promisso no “Memorando” 
com a Troika) - que “não é 
absolutamente verdade que 
na Póvoa de Varzim o PSD 
tenha mantido uma posição 
contra a agregação” (o que, 
como se demonstra, é uma 
descabelada mentira); e ou-
tras fantasias, que os factos, 
aliás vertidos em atas, des-
mentem frontalmente.

A tentativa, a que o PS dei-
tou mãos, de reinterpretar e 
reescrever a história, fazendo 
deste processo (amplamente 
consensual) o principal mo-
tivo de competição política, 
só pode ter uma explicação: 
a necessidade, populista, 
de capitalizar o sentimento 
(geral) de desejo de inde-
pendência. Escusava era de 
o fazer faltando tão despudo-
radamente à verdade. Porque 
a mentira, neste caso, tem a 
perna muito curta – e a sua 
repetição não constrói verda-
des, antes desacredita. Como 
se verá nas próximas autár-
quicas.

P.R.
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SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS CINCO DIFERENÇAS

OBSERVA E PREENCHE

CRUZADA MATEMÁTICA
Filha - Pai eu quero um crocodilo
como animal de estimação.
Pai - O quê!?!?! Impossível!

Pai - 
Filha - Então quero um namorado.
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AS ANEDOTAS
Uma mulher no dentista, desabafa:
- Ai… já não sei o que é pior, se ter um � lho ou se arrancar um dente!
E diz o dentista:
- Bem, decida-se minha senhora! Que é para eu saber como a colocar 
na cadeira….

No tribunal, um dos advogados para o outro:
- Você é um mentiroso!
O outro responde-lhe:
- E você é um vigarista!
Batendo com o martelo, o juiz diz:
- Bom, agora que ambos os advogados foram apresentados, vamos 
prosseguir com o julgamento.

Numa discussão entre marido e mulher, a certa altura, diz ela:
- Para ti não tenho nada melhor que tu!
E responde o marido:
- Até tens. Gosto mais da tua sogra que da minha.

Com a ausência do marido, a mulher zangadíssima, liga para ele:
- Seu ordinário, sacana, vagabundo, onde é que andas?
Responde o marido:
- Olá amor, desculpa não te ligar antes…
- Sim… Sim… Onde é que estás?! – Questiona ela furiosa.
Diz o marido:
- Lembras-te daquela loja de jóias, onde adoraste aquele anel lindíssimo 
de diamantes?
- Sim meu amor, paixão da minha vida! – Responde ela já emocionada.
E diz o marido:
- Pois… estou no bar ao lado!

Um bêbado é abordado pela polícia às três horas da manhã. Pergunta o 
policia:
- Onde é que você vai a esta hora?
Responde o bêbado:
- Vou a uma palestra sobre o abuso do álcool e seus efeitos letais para 
o organismo, o mau exemplo para os � lhos, as consequências nefastas 
para a família, bem como o problema que causa na economia familiar, 
além de ser uma irresponsabilidade absoluta.
O policia surpreso, diz:
- A sério?! E quem vai dar essa palestra a esta hora da madrugada?
Responde o bêbado:
- A minha mulher assim que chegar a casa…
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O TEMPO NA REGIÃO - 1 A  7 DE DEZEMBRO
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2 dezembro, sexta

‘Cadernos de cozinha: 
Serão importantes para 
a história?’, confe-
rência por Anabela 
Ramos, às 18h30, no 
Arquivo Municipal 

Varzim x Paredes, 
jornada 11 da Liga 3, 
às 19h

Esta quinta-feira, dia 
1 de Dezembro de 2022, 
passam 33 anos sobre a 
primeira emissão da Onda 
Viva. Foi em 1989 que a 
rádio, devidamente legali-
zada, surgiu no espaço ra-
diofónico, isto após meses 
de formação dos profissio-
nais. Naquela altura, como 
ainda hoje, emite a partir 
da Póvoa de Varzim – o 
emissor está em Laundos 
e as instalações na cidade 
são agora na rua Almirante 

Reis - na  frequência mo-
delada 96.1, mas também, 
com a evolução dos tempos, 
passou a difundir através da 
Internet - no “site” e nas re-
des sociais. 

A Onda Viva chega, pois, 
cada vez mais longe, mas 
recusa-se a ficar distante. 
Quer-se no aconchego dos 
seus ouvintes. E tem uma 
morada, tem uma fachada, 
portas e janelas, estúdios, 
equipamentos modernos 
e uma redação. Sobretu-

ONDA VIVA 33 VEZES DE PARABÉNS

3 dezembro, sábado

‘A Arca que não é’, tea-
tro para bebés, às 11h, 
no Cine-Teatro Garrett

´Madié’, apresentação 
do livro de Carlos Ma-
teus, às 17h, na Biblio-
teca Municipal Rocha 
Peixoto  

‘Mythos’, última peça 
da temporada teatral do 
Varazim, às 21h30, no 
Cine-Teatro Garrett

‘Contilhices’, Encontro 
de Teatros, às 21h30, 
no Auditório Municipal 
de Esposende

Encontro de Coros de 
Natal, às 21h, na Igreja 
Paroquial de Gião

1 dezembro, quinta

Trail Este Românico, 
partida às 9h30, 
no Campo de Jogos 
Eng. Mário de Almeida, 
em Arcos

Concerto e Chegada 
do Pai Natal, às 18h,
na Junta de 
Freguesia de Gião

Acabam de ser assinados 
os contratos de “Aquisi-
ção do Serviço Público de 
Transporte de Passageiros 
Regular, por Modo Rodo-
viário, na Área Metropoli-
tana do Porto”. De seguida, 
os documentos seguem 
para o Tribunal de Con-
tas para obtenção do vis-
to, sendo esperado que os 
concessionários comecem a 
operar até final do primeiro 
semestre de 2023.

No lote 3 - Norte Poen-
te, que integra os conce-
lhos da Póvoa de Varzim e 
de Vila do Conde, venceu 
o consórcio das empresas 
Auto Viação do Minho/
Transdev/Litoral Norte. 
Recorde-se que o concurso 
público, lançado em janei-
ro de 2020, sofreu vários 

TRANSPORTES PÚBLICOS VÃO CHEGAR 
A MAIS PASSAGEIROS EM MEADOS DE 2023

atrasos pelo facto de ter 
sido impugnado várias ve-
zes. Agora finalmente tudo 
foi ultrapassado, destacou o 
edil Aires Pereira, que este-
ve presente na cerimónia e 
no final sublinhou que em 
breve será possível oferecer 
um serviço público com 
mais e melhor oferta para os 
passageiros em termos de 
preço, horários, número de 
paragens e tipo de veículos, 
especialmente para alunos 
e residentes nas freguesias. 
“Este é o final feliz de um 
processo que demorou mais 
do que deveria, devido às 
sucessivas impugnações e 
obstáculos criados por ter-
ceiros que impossibilitaram 
as autarquias de defender o 
bem comum e o direito das 
populações de ter acesso a 

transporte público digno e 
de qualidade”.

No caso da Póvoa de Var-
zim, a cobertura será quase 
total. 99,8% da população 
do concelho será servida 

por uma rede de transpor-
te público, composta por 17 
linhas e 339 paragens, ope-
rada por autocarros com 
níveis de emissões contro-
lados.

do tem pessoas de carne e 
osso. Há gente a trabalhar 
cá dentro. Daqui saem tam-
bém emoções e não meras 
reproduções. A Onda Viva 
ainda é uma rádio feita à 
mão. Esculpida para si que, 

especialmente, recebe este 
nosso obrigado!

O corte do bolo de ani-
versário e o cantar dos 
parabéns estão agendados 
para as 11h30 e todos es-
tão convidados!


