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DESTAQUE

A Póvoa de Varzim está 
a acolher a 22ª edição do 
Encontro Pela Paz até 7 de 
janeiro. No âmbito des-
ta iniciativa, que este ano 
tem como lema “Vamos 
dizer sim à paz”, no passa-
do domingo à tarde decor-
reu a Cerimónia pela Paz 
no Pavilhão Municipal e 
também a Marcha pela 
Paz até à Praça do Alma-
da. Um dos pontos altos 
foi o concerto de Ivo Lu-
cas e as atuações da Dance 
Box e de alunos da Escola 
de Música. No dia ante-
rior, uma tocha com a de-
signada “Chama da Paz” 
percorreu todas as fregue-
sias do concelho através de 
uma corrida de 40 km que 
reuniu atletas dos clubes 
locais. 

O Encontro pela Paz ti-
nha arrancado no passado 
dia 7, no Diana-Bar, com a 
inauguração da exposição 
“A Educação é a base da 
civilização”, composta por 
trabalhos artísticos de de-
zenas de alunos das esco-
las do concelho. A Dupla 
Maravilha  e a Orquestra 
de Cordas da Escola de 
Música da Póvoa de Var-
zim abrilhantam o mo-
mento. Este é o regresso 

POVEIROS REENCONTRAM A PAZ

do evento dois anos depois 
da interrupção ditada pela 

pandemia da Covid-19. 
O programa de iniciativas 

tem como próxima para-
gem o Cais da Paz, logo a 

abrir 2023, no Dia Mun-
dial da Paz.
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Os 7 partidos represen-
tados na Assembleia Mu-
nicipal da Póvoa de Varzim 
aprovaram a desagregação 
das três uniões de fregue-
sias atualmente existentes 
no concelho: Póvoa / Bei-
riz / Argivai; Aver-o-Mar 
/ Amorim / Terroso e 
Aguçadoura / Navais. De-
pois de concluído todo o 
processo burocrático nas 
assembleias de freguesia e 
da aprovação do parecer 
do presidente Aires Pereira 
pelo executivo, coube ao 
órgão deliberativo munici-
pal dar o aval final à pro-
posta de desagregação no 
passado dia 6.

Caberá à Assembleia 
da República a decisão fi-
nal, mas os eleitos do PSD 
congratularam-se com este 
desenlace que culmina um 
processo em que dizem 
tudo ter feito para que a 
Póvoa de Varzim volte a ter 
12 freguesias com indepen-
dência administrativa. Ou 
seja, para já tudo se man-
tém como está e o fim das 
três uniões de freguesias 
só deverá suceder 6 meses 

antes do próximo ato elei-
toral, com a constituição de 
uma comissão que prepare 
esse sufrágio nos moldes 
que vigoravam até 2013. No 
entanto, a incerteza ainda 
irá permanecer até que seja 
confirmado que todas cum-
prem os critérios necessá-
rios para a separação, algo 
que Aires Pereira confia ple-
namente que vai suceder.

Esta questão reuniu a una-
nimidade dos partidos, com 
PS e PSD a reclamarem os 
principais méritos. Do lado 
socialista, Silva Garcia des-
tacou que “é motivo de festa 
a retoma das 12 freguesias” 
e avançou com uma propos-

UNANIMIDADE NO REGRESSO ÀS 12 FREGUESIAS
quem é o responsável pela 
ideia, frisando que o im-
portante é dar os parabéns 
ao povo das freguesias que 
voltarão a separar-se.  Fi-
nalmente, José Carmo, 
do CDS, entende que este 
tema foi pouco discutido 
para perceber se “esta é a 
melhor proposta de servir 
a população e de estabele-
cer uma relação descentra-
lizada com o Estado”. 

ORÇAMENTO 
APROVADO 
SÓ PELO PSD

A sessão contou também 
com a aprovação do orça-
mento de 70 milhões de 
euros da Câmara da Póvoa 
de Varzim para o próximo 
ano. O documento rece-
beu apenas votos a favor 
da maioria PSD, incluin-
do todos os presidentes 
de junta. De resto, toda 
a oposição votou contra, 
criticando, por exemplo, 
a construção e o investi-
mento no Póvoa Arena ou 
a introdução de uma taxa 
turística municipal. 

MOÇÃO DO BE DEFENDE LOJAS HISTÓRICAS
A Assembleia Municipal 

da Póvoa de Varzim apro-
vou uma moção apresen-
tada pelo Bloco de Esquer-
da com o intuito de levar 
o Executivo a criar um 
regulamento para a prote-
ção das lojas históricas do 
concelho. A moção contou 
com votos a favor de todos 
os partidos (BE, PSD, PS, 
PCP, CDS-PP e IL), com 
exceção do Chega, que se 

absteve. O deputado Marco 
Mendonça congratulou-se 
com esta decisão.

O documento, que refere a 
lei nº 42/2017, “estabelece o 
regime de reconhecimento e 
proteção de estabelecimen-
tos e entidades de interesse 
histórico e cultural ou social 
local” e “visa a preservação 
das predominadas ‘Lojas 
com história’, os estabele-
cimentos comerciais com 

especial valor histórico cuja 
preservação deva ser acau-
telada”.

Nesse sentido, o deputado 
Marco Mendonça propôs a 
criação de “um regulamen-
to que vise a densificação 
dos critérios gerais para o 
reconhecimento de estabe-
lecimentos e de entidades 
de interesse histórico e cul-
tural ou social definindo os 
critérios mínimos para o 

seu reconhecimento e pro-
teção, nomeadamente a sua 
atividade, o seu património 
material e imaterial, como 
também definir programas 
de apoio e medidas de pro-
teção a adotar”.

De acordo com o deputa-
do bloquista, “recentemente 
veio público o encerramento 
de uma sapataria histórica 
na nossa cidade, mas segun-
do relatos que nos fizeram 

chegar, há lojas com lar-
guíssima tradição e histó-
ria, nomeadamente na rua 
da Junqueira, que poderão 
cessar a sua atividade. Esta 
realidade impõe que se to-
mem medidas no sentido 
da valorização das ‘lojas 
históricas’, de modo a ga-
rantir-lhes um reconheci-
mento e uma importância 
que colidam com a facilita-
ção do seu encerramento”.
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ta: a criação de um gabinete 
que reúna mensalmente e 
publicamente o presidente 
da Câmara e todos os presi-
dente de junta para discutir 
as principais questões do 
concelho. António Teixeira, 
da Iniciativa Liberal, frisou 
ser importante “repor a or-
gânica que foi construída ao 

longo dos tempos”, ultrapas-
sando uma burocracia que 
foi imposta.  Miguel Rios, 
do CHEGA, apesar de ter 
votado a favor por causa do 
compromisso eleitoral, con-
siderou a questão da iden-
tidade “uma hipocrisia dos 
políticos” e até entende que 
faz sentido algumas fregue-
sias estarem unidas.  Marco 
Mendonça, do BE, lembrou 
que o partido que representa 
já tinha tentado iniciar este 
processo em 2018 e criticou 
quem agora luta pela pa-
ternidade da medida.  João 
Martins, da CDU, também 
considera pouco interes-
sante e até absurdo discutir 
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VIA JUDICIAL CONTINUA EM CIMA DA MESA
Aires Pereira esclareceu 

os vereadores do PS que a 
Câmara Municipal conti-
nua a recorrer a todos os 
instrumentos legais no sen-
tido de regularizar o proble-
ma do aterro da Resulima 
em Paradela e salvaguardar 
os interesses das populações 
das freguesias de Laundos e 
de Rates. Após uma questão 
colocada na reunião do exe-
cutivo da última terça-feira, 
o autarca confirmou que já 
foi feita uma participação 
direta à entidade com com-
petência fiscalizadora, a Ins-
peção-Geral da Agricultura, 
do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território 
(IGAMAOT) e também fo-
ram desenvolvidas diligên-
cias institucionais junto da 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Norte (CCDR-N) e 
da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). Se a situa-
ção não se resolver a bem, 
Aires Pereira reitera que a 
equipa jurídica responsável 
por este processo irá colo-
car uma providência caute-
lar para interromper a ati-
vidade do equipamento que 
continua a produzir maus 

nicipal nos últimos tem-
pos, João Trocado mostrou 
satisfação ao ouvir que o 
impasse está em vias de 
resolução. No entanto, o 
vereador socialista enten-
de que deve ser alterada a 
estratégia atual mais ligada 
a funções de regulação de 
trânsito e colocar os agentes 
a cuidar sobretudo da segu-
rança no concelho. 

APOIOS APROVADOS

Entre os assuntos da 
agenda, a reunião do exe-
cutivo ficou marcada pela 
revelação de que o processo 
de desagregação das fre-
guesias já foi devidamente 
remetido à Assembleia da 
República e pela atribuição 
de dois importantes apoios: 
17,5 mil euros à Confraria 
de Nossa Senhora das Do-
res, pela organização das 
festas de setembro passado 
e 33 mil euros ao Instituto 
Madre Matilde para a rea-
lização de obras de remo-
delação do logradouro do 
edifício onde desenvolve as 
valências de Lar de Infância 
de Juventude, Jardim de In-
fância e Sala de Estudo.

cheiros. O vereador socia-
lista, João Trocado, confes-
sou temer que a situação 
não se venha a alterar e 
concorda com a utilização 
da via judicial para tentar 
colocar fim a este problema 
ambiental.

PÓVOA ARENA A 
ANDAR BEM 
MAS COM CUSTO 
AINDA INCERTO 

A obra da construção 
do Póvoa Arena está a an-
dar conforme o calendário 
previsto, confirmou o edil 
Aires Pereira após uma per-
gunta colocada pelos verea-
dores do PS no executivo. 

João Trocado solicitou um 
ponto de situação sobre o 
pavilhão multisuos e ficou 
a saber que é ainda incerta 
a previsão do custo final da 
empreitada. Isto porque a 
empresa construtora pediu 
uma indemnização de cer-
ca de um milhão de euros 
pelo tempo de paragem dos 
trabalhos devido à questão 
judicial que tentou impedir 
a demolição. Em simultâ-
neo, o autarca lembrou que 
o investimento de 9,5 mi-
lhões de euros terá ainda 
de ser ajustado à inflação 
através o Índice de Preços 
de Revisão de Empreitadas 
e do processo de Revisão 
Extraordinária de Preços 

previsto numa lei saída em 
maio passado. Aires Pereira 
admitiu estar satisfeito com 
o andamento dos traba-
lhos, mas descontente com 
o prejuízo que ainda está 
calcular causado pela pro-
vidência cautelar e que será 
depois imputado a quem o 
originou. 

POLÍCIA MUNICIPAL 
VOLTARÁ A TER 
COMANDANTE 

Está para breve a entrada 
de um novo comandante na 
Polícia Municipal da Póvoa 
de Varzim. O processo de 
contratação desse respon-
sável arrasta-se há mais de 
um ano e levou a um pe-
dido de ponto de situação 
pelos vereadores do PS. 
Depois de já ter feito algu-
mas tentativas e entrevistas 
a candidatos, Aires Perei-
ra revelou que o início do 
próximo ano deve colmatar 
essa carência após ter final-
mente encontrado alguém 
com autorização para assu-
mir as funções. 

Por entender que tem 
havido uma deterioração 
no serviço da Polícia Mu-

Pub
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POVEIROS VOLTAM A VESTIR A CAMISOLA
No último 8 de dezem-

bro voltou a celebrar-se o 
Dia da Camisola Poveira. 
A comemoração foi insti-
tuída no ano passado pela 
autarquia e regressou em 
2022 com o mesmo repto: 
celebrar publicamente as 
raízes, tradição e história 
locais, convidando as pes-
soas a envergar com orgu-
lho a Camisola Poveira. 
O ponto de encontro das 
celebrações foi o Centro 
Interpretativo e de Forma-
ção, onde ao longo do dia 
decorreram várias ativida-
des e iniciativas que jun-
taram dezenas de pessoas.

O programa começou 
com uma sessão de escla-

MATRIZ ASSINALOU 37 ANOS
A Associação Cultural 

e Recreativa da Matriz 
esteve em festa com a co-
memoração do 37º ani-
versário no passado dia 
2 de dezembro. Como é 
tradição, a coletividade 
começou as celebrações 
na Igreja Matriz com uma 
missa de Ação de Graças 

produtos certificados como 
oportunidade de negócio”). 
A tarde arrancou com um 
workshop aberto a toda a 
família, sobre “Bordados 
Poveiros” Depois, o presi-
dente da Câmara procedeu 
à afixação institucional da 
1.ª Camisola Poveira Cer-
tificada, momento que foi 
seguido da entrega dos 
Certificados às formandas 
dos Cursos Ocupacionais 
de Tempos Livres deste ano.

As comemorações englo-
baram também a abertura 
da exposição “Bordados da 
Camisola Poveira” no Posto 
de Turismo. A iniciativa é 
da Junta da União de  Fre-
guesias da Póvoa de Var-

pela efeméride e em sufrá-
gio por todos os diretores e 
associados falecidos. Depois 
as atenções viraram-se para 
a sede social com o corte 
do bolo de aniversário e a 
inauguração da galeria ofi-
cial dos presidentes. Nesta 
passam a pontificar as ima-
gens de Luís Fabião, primei-

ro presidente, e de Manuel 
Milhazes, que liderou a en-
tidade durante 27 anos. O 
descerramento dos quadros 
ocorreu numa cerimónia 
conduzida por António 
Quilores, atual responsável 
pela liderança da associa-
ção representativa do bairro 
mais antigo da cidade.

recimento sobre o processo 
de certificação no espaço 
do Centro Póvoa Empre-
sas. No mesmo local se-
guiram-se duas formações, 

uma para artesãos e jovens 
designers (“O artesanato 
como peça-chave de inova-
ção, moda e design”) e ou-
tra para empresários (“Os 

zim, Beiriz e Argivai e o 
presidente Ricardo Silva 
destaca que “são dezenas 
de bastidores com bor-
dados a ponto de cruz 
retirados do Manual do 
Bordados Poveiros. São 
âncoras, brasões, pás-
saros e conchas, caran-
guejos e pássaros, tudo 
estilizado em ponto de 
cruz pelos nossos avós”, 
numa produção das ar-
tesãs Renata Alexandra 
Fonte, Ana Rosa e Auro-
ra Lurdes Ferreira. Des-
taque ainda para a aula 
aberta ’A Camisola vai à 
Escola’, que decorreu no 
Auditório da Escola EB 
2/3 Dr. Flávio Gonçalves.
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A União das Freguesias
Aver-o-Mar, Amorim e Terroso

deseja  Boas Festas 
a toda a população

Carlos Alberto Maçães Gondar
Presidente da União das Freguesias  Aver-o-Mar, Amorim e Terroso

SOCIEDADE

PÓVOA DE VARZIM CELEBROU A PADROEIRA
A Póvoa de Varzim vol-

tou a festejar a padroeira. 
A Comissão de Festas da 
Imaculada Conceição do 
Castelo e o Leões da Lapa 
Futebol Clube organi-
zaram novamente a co-
memoração que registou 
elevada adesão popular. 
Tudo começou na noite 
da véspera do feriado com 
uma Procissão de Velas, 
acompanhada a cânticos 
pelo Grupo Esperança 
Jovem da Lapa, que per-
correu várias ruas do 
bairro sul e fi nal no Largo 
do Castelo para a Bênção 

do Santíssimo Sacramento. 
No entanto, o ponto alto foi 
no dia em que a Igreja Ca-
tólica celebra a Imaculada 
Conceição, 8 de dezembro, 
última quinta-feira. Depois 
da missa solene matinal, a 
parte da tarde teve o habi-
tual arraial com atuação de 
Francisco Nova, do Ran-
cho Tricanas da Lapa e a 
tradicional subida ao pau, 
desta vez bem sucedida 
graças ao esforço e suces-
so do inevitável António 
Soares. As solenidades só 
terminaram no passado 
domingo com o beija-mão. 

JUVENORTE ESTÁ A FESTEJAR O 36º ANIVERSÁRIO
A Juvenorte preparou 

um vasto programa de co-
memoração do 36º aniver-
sário. A associação repre-
sentativa do Bairro Norte 
da Póvoa de Varzim come-
çou a celebrar a efeméride, 
no primeiro domingo des-
te mês, com o espetáculo 
cultural “Poveirinhos P’la 
Graça de Deus”, no Cine-
-Teatro Garrett, que teve 

um vasto cartaz: a exibição 
do Rancho Estrela Do Nor-
te, a atuação do Duo Broa 
De Mel e a encenação tea-
tral “Póvoa de Varzim, um 
mar de tradições”. Os fes-
tejos prosseguiram no pas-
sado dia 10, sábado, com 
várias iniciativas. A Capela 
do Desterro recebeu uma 
missa de sufrágio pelos só-
cios, amigos e simpatizan-

tes já falecidos. Depois, na 
sede da Juvenorte foi feito 
o hastear da bandeira e en-
toado o hino, terminando 
o dia com um jantar come-
morativo no Salão Nobre 
José Carlos Moita. Para en-
cerrar, esta sexta-feira, 16 
de dezembro, dia ofi cial da 
fundação, será o momento 
para cantar os parabéns às 
21h30, também na sede.
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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)
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Av. Dr. João Canavarro, 353
(junto ao Tribunal de Vila do Conde)

Vila do Conde

FREGUESIAS

RATENSE FOI À ASSEMBLEIA DE BARCELOS 
POR CAUSA DOS CHEIROS INSUPORTÁVEIS

Um morador de Rates 
foi à Assembleia Municipal 
de Barcelos manifestar a 
insatisfação da população 
quanto ao mau funciona-
mento do aterro da Resu-
lima, em Paradela. A junta 
de freguesia ratense revelou 
que António Mariz apro-
veitou o período dedicado 
à intervenção do público 
para alertar para o “grave 
problema que está ocorrer 
na freguesia de Paradela e 
que afeta não só esta, como 
também as freguesias de 
Barqueiros e Cristelo (Bar-
celos), assim como as fre-
guesias de outros concelhos 

sas, colocar roupas a secar, 
ou fazer a vida normal”.

Dado que os odores in-
clusive “se agravaram de in-
tensidade”, António Mariz 
recordou também a recente 
manifestação popular con-
tra o Aterro Sanitário do 
Vale do Lima e Baixo Cáva-
do e pediu aos autarcas de 
Barcelos para intervirem 
no sentido de ajudar a so-
lucionar uma situação “to-
talmente inconcebível em 
pleno Século XXI”, frisan-
do que o “comportamento 
da Resulima prejudica gra-
vemente o bem-estar das 
populações locais”.

vizinhos, tais como Apúlia 
(Esposende), Estela, Laun-
dos e Rates”.

“Se somarmos o número 
de habitantes das freguesias 
atrás enunciadas estamos a 
falar de mais de 11.000 pes-
soas, num território onde 
existem milhares de casas, 
escolas primárias, centros 
sociais, comércio e serviços 
e zonas industriais em fran-
ca expansão. É o equiva-
lente a prejudicarmos uma 
cidade inteira onde por 
força das circunstâncias a 
qualidade de vida dos cida-
dãos retrocedeu no tempo, 
somando-se a desvaloriza-

ção das propriedades e do 
seu território”, sublinhou o 
cidadão poveiro na sessão 
realizada na noite da passa-

da sexta-feira.
António Mariz lembrou 

os vários problemas que 
foram detetados no fun-
cionamento do equipa-
mento após uma ação de 
fi scalização “pelas entida-
des envolvidas no licencia-
mento da unidade, a saber: 
ARH, CCDR-N, Delegado 
de Saúde Regional, ACT 
e APA”. No entanto, estes 
tardam em ser resolvidos, 
provocando mal-estar aos 
moradores próximos devi-
do aos maus cheiros: “Há 
dias em que o cheio é tão 
insuportável que não se po-
dem abrir as janelas das ca-

RATES FESTEJOU 52 ANOS DO RANCHO FOLCLÓRICO
O Rancho Folclóri-

co de S. Pedro de Rates 
comemorou 52 anos de 
atividade num convívio 
que encheu a sede da co-
letividade com dezenas 
de componentes, fami-
liares e amigos. Foi uma 
festa que estava em falta 
desde a chegada aos 50 
anos do grupo, mas que a 
pandemia foi adiando até 
ser fi nalmente possível. 
O momento contou com 
a presença da vereadora 
Andrea Silva, que enal-
teceu o papel cultural e 

histórico da coletividade 
para o desenvolvimento da 
comunidade ratense, tendo 
já por diversas vezes levado 
bem longe o nome da terra 
pelo país e estrangeiro. O 
reconhecimento desse mé-
rito tinha já sucedido no 
29º aniversário da elevação 
de São Pedro de Rates à ca-
tegoria de Vila, altura em 
que foi atribuída a Medalha 
de Ouro da Freguesia e que 
fi cou marcada pela estreia 
do hino da localidade da 
autoria do professor Abel 
Carriço.
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Beiriz decidiu voltar este 
ano a festejar o Dia da Fre-
guesia. Depois do cancela-
mento em 2021 devido à 
pandemia da COVID 19, a 
celebração regressou com 
a escolha da Escola de Ser-
viços para a homenagem e 
atribuição da Medalha de 
Mérito por parte da Jun-
ta. O Exército entra numa 
lista de distinguidos que 
começou em 2017 com a 
Associação de Amizade 
de Santa Eulália de Bei-
riz, em 2018 os Escuteiros 
de Beiriz, em 2019 o trio 
Hilda Brandão Miranda, 

Heidi Hannamann Ferreira 
e Cátia Ferreira e em 2020 a 
Inauguração do Monumen-
to aos Antigos Combatentes 
do Ultramar. Recorde-se 
que o objetivo é reconhecer 

BEIRIZ FESTEJOU DIA COM HOMENAGEM 
À ESCOLA DE SERVIÇOS DO EXÉRCITO

pessoas e instituições que 
tenham contribuído para 
elevar o nome de Beiriz.

No passado dia 7, o pro-
grama contemplou uma 
visita guiada de cerca de 

Navais esteve em fes-
ta em honra da venerada 
Santa Luzia. Foi um fim 
de semana marcado por 
muita animação e devoção, 
com destaque para a pro-
cissão da tarde do passado 
domingo, num dia que foi 
abrilhantado pelas presen-
ças da  Banda Musical da 
Póvoa de Varzim e dos ga-
legos Gaitas Manxadoiras. 

NAVAIS MOSTROU DEVOÇÃO A SANTA LUZIA
A parte profana teve vários 
pontos altos: a atuação de 
três ranchos folclóricos (Os 
Camponeses de Navais, 
Sargaceiro da Vila de Apú-
lia e Danças de Cantares de 
Marinhas) e momentos de 
comédia com João Dantas, 
João Seabra e Miguel 7 Es-
tacas na noite de sexta-fei-
ra; os concertos do poveiro 
Domingos Moça e do po-

pular Quim Barreiros no 
sábado à noite. Apesar da 
chuva e do frio que estive-
ram presentes em alguns 
momentos, o público mar-
cou presença com o habi-
tual fervor e entusiasmo na 
festa da freguesia que teve 
ainda outro destaque na 
procissão de velas que saiu 
à rua na noite de segunda-
-feira.

uma centena de seniores 
beirizenses às instalações da 
Escola de Serviços e depois 
houve um almoço na canti-
na do Quartel, ali localizado 
há 24 anos, visando celebrar 
a amizade, carinho e cola-
boração da entidade com 
os beirizenses. Coube ao 
Coronel de Administração 
Militar, António Manuel de 
Jesus Coelho dos Santos, re-
ceber a distinção das mãos 
dos autarcas Ricardo Silva e 
Amadeu Matias.

Depois, no sábado, 10 de 
dezembro, decorreu a se-
gunda parte das comemo-

rações, desta feita no dia 
da padroeira da freguesia, 
Santa Eulália, com a cele-
bração de uma missa festi-
va e a atuação do Coro In-
fanto Juvenil da Paróquia 
de Beiriz, que aproveitou 
paras estrear dois novos 
temas que encantaram o 
público.

Pub
ESTES ANUNCIANTES DESEJAM-LHE BOAS FESTAS
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OCORRÊNCIAS 

Um violento acidente 
ocorrido ao início da tarde 
da passada segunda-feira, 
na Estela, provocou uma 
morte. O alerta foi dado às 
13h33, dando conta de um 
choque entre um reboque 
de automóveis e um trator 
na EN13, no cruzamento 
com a Rua das Urzes, em 
frente à Fábrica de Alimen-
tos Compostos Para Pei-
xes. Da colisão resultou a 
morte do condutor do tra-
tor, Paulo Sérgio Pereira da 
Vinha, de 44 anos, residen-
te em Apúlia. Esta ocorrên-
cia mobilizou mais de duas 
dezenas de operacionais 
e uma dezena de viaturas 
de diferentes meios de so-
corro (Bombeiros, SIV do 

EXPLOSÃO FERE MORADOR COM GRAVIDADE
O passado domingo ficou 

marcado por um incêndio 
habitacional na Póvoa de 
Varzim. O fogo deflagrou 
num apartamento no ter-
ceiro andar de um prédio 
na Praceta Dr. Joaquim 
Graça. A combustão de um 
recuperador de calor estará 
na origem de uma explosão 

que provocou dois feridos, 
um leve e um grave. Este, 
um homem com cerca de 60 
anos, foi inicialmente levado 
para o hospital poveiro, mas 
acabou reencaminhado para 
o hospital S.João, no Porto. 
Uma mulher, da mesma ida-
de, escapou com ferimentos 
ligeiros. A habitação ficou 

MORTE APÓS CHOQUE VIOLENTO NA ESTELA

DETIDO ABUSADOR SEXUAL DE CRIANÇAS 
A Polícia Judiciária dete-

ve um instrutor de equita-
ção pela presumível autoria 
de crimes de abuso sexual 
de crianças e de meno-
res dependentes em Vila 
do Conde. As ações terão 
ocorrido desde 2016 até 
ao momento num centro 
hípico. Conta a PJ que “o 
arguido aproveitava o con-
tacto que tinha com jovens 
no exercício da atividade 
profissional para ganhar a 
confiança com as vítimas, 

vindo a ter comportamen-
tos de abuso sexual com as 
mesmas”. As menores visa-
das foram suportando aque-
las investidas até que, já este 
ano, reportaram os abusos 
aos progenitores. As autori-
dades iniciaram então uma 
investigação que “permitiu 
recolher indícios seguros da 
prática dos referidos crimes 
e respetiva autoria, tendo 
sido identificadas várias ví-
timas com idades, à data 
dos factos, entre os 9 e os 15 

anos”. O detido, de 61 anos e 
sem antecedentes criminais, 
foi presente a interrogatório 
judicial, sendo-lhe aplica-
das as medidas de coação 
de proibição de contactos 
com as vítimas e de exercer 
a atividade profissional sem-
pre que envolva menores do 
sexo feminino.

GNR APREENDE 
ARMA E MUNIÇÕES

A GNR constituiu argui-

do um homem de 54 anos 
em Vila do Conde. Após 
uma investigação pela prá-
tica de um crime de amea-
ças com arma de fogo, 
ocorrido há cerca de dois 
meses, os militares realiza-

ram acionados meios dos 
bombeiros da Póvoa de Var-
zim, de Vila do Conde e do 
INEM. O acidente ocorreu 
na fronteira dos dois con-
celhos, no cruzamento na 
EN 13 (final da rua 5 de 
Outubro em Vila do Conde 
e início da rua Almirante 
Reis na Póvoa) com as ruas 
de S. Brás e dos Pescadores. 
A PSP tomou conta da ocor-
rência, que voltou a colocar 
na ordem do dia a necessi-
dade de arranjar uma solu-
ção que acabe com os sinis-

tros naquele local. 
Outra colisão entre dois 

carros provocou dois fe-
ridos ligeiros ao início da 
manhã do passado dia 4. 
O choque sucedeu um 
pouco antes das sete da 
manhã na Rua Gomes de 
Amorim, entre o McDo-
nald’s e o Lidl. Um dos en-
volvidos foi transportado 
pelos bombeiros locais ao 
hospital poveiro e outro 
recusou essa assistência. 
A PSP tomou conta da 
ocorrência.

dos bombeiros da Póvoa de 
Varzim e 6 viaturas.

Noutra situação, um in-
cêndio num apartamento, 
num prédio de quatro an-
dares, deixou 6 pessoas de-
salojadas no passado sábado 
à noite. O alerta chegou por 
volta das 20h30, dando con-
ta de chamas num edifício 

situado na Rua Avelino 
Barros, que teve de ser 
evacuado.   Não há registo 
de feridos e o fogo ficou 
circunscrito à cozinha da 
habitação no terceiro piso. 
Os bombeiros da Póvoa de 
Varzim mobilizaram para 
a operação 13 operacio-
nais e 4 veículos.

aconteceu. 

MAIS ACIDENTES

Uma colisão entre três 
veículos, ocorrida pouco 
depois das 10 da manhã 
da última segunda-feira, 
provocou ferimentos em 
três ocupantes de duas das 
viaturas. Para o socorro fo-

ram três buscas (uma do-
miciliária, uma em arma-
zém e outra em veículo), 
tendo apreendido uma 
viatura com matrículas 
falsas, uma arma de fogo 
e 176 munições. 

parcialmente destruída, so-
bretudo na zona da cozinha, 
sala e entrada. Os vidros das 
janelas foram projetados 
para a rua, atingindo quatro 
automóveis, que sofreram 
alguns danos. O alerta foi 
dado pelas 16h36 e na ope-
ração de socorro estiveram 
envolvido 20 operacionais 

CORPO DE PESCADOR ENCONTRADO SEM VIDA
Um homem de 77 anos 

morreu, durante a ma-
drugada do passado dia 7, 
depois de ter saído de casa 
para praticar pesca lúdica 
na praia de Vila Chã, em 
Vila do Conde. A infor-

mação foi dada pela Auto-
ridade Marítima Nacional, 
desconhecendo-se as causas 
que estão na origem do in-
cidente. 

Na sequência de um aler-
ta recebido pouco depois 

da meia-noite, através da 
GNR, a informar para a 
presença de um corpo a flu-
tuar, foram ativados para o 
local elementos do Coman-
do-local da Polícia Marí-
tima e também elementos 

da Cruz Vermelha e do 
INEM. A vítima encontra-
va-se numa zona rochosa e 
foi retirado da água por fa-
miliares, tendo o óbito sido 
declarado posteriormente 
pelo médico do INEM. O 

Ministério Público foi 
contactado e o corpo foi 
transportado de seguida 
para o Instituto de Me-
dicina Legal do Porto. A 
Polícia Marítima tomou 
conta da ocorrência.

Centro Hospitalar, VMER 
de Barcelos e psicólogos do 
INEM), que nada puderam 
fazer para salvar a vítima, 
que terá ficado debaixo do 
trator depois deste capotar. 
O óbito foi verificado quan-
do decorria o processo de 
desencarceramento. A GNR 
ficou com a investigação das 
circunstâncias em que tudo 



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 16 DEZEMBRO 2022 | 11

DIVERSOS

A Litoral Rural concluiu 
na passada semana uma 
ação individual de pres-
tação de contas nos seis 
municípios integrantes da 
Associação de Desenvol-
vimento Regional. Esta é 
liderada desde 2019 por 
Carlos Duarte, sendo uma 
entidade privada sem fins 
lucrativos que gere fundos 
comunitários em fregue-

LITORAL RURAL FAZ BALANÇO E PREPARA FUTURO
sias da Póvoa de Varzim, 
Vila do Conde, Maia, Mato-
sinhos, Santo Tirso e Trofa, 
com uma população abran-
gida de 150 mil habitantes. 
A associação tem três deze-
nas de sócios e cerca de 130 
parceiros, entre eles várias 
dezenas de poveiros e vila-
condenses, que receberam o 
agradecimento pela coope-
ração e trabalho em rede que 

PROFESSORES LUTAM POR MELHORES CONDIÇÕES
O final da tarde da úl-

tima segunda-feira ficou 
marcado por uma concen-
tração de professores e ou-
tros elementos da comuni-
dade educativa em frente à 
Câmara da Póvoa de Var-
zim. Um protesto repeti-
do de norte a sul do país 
relacionado com a Greve 
Nacional de Professores 
e Educadores, convocada 
por tempo indeterminado 
pelo sindicato STOP. No 
dia seguinte surgiu novo 
protesto, em frente ao Axis 
Vermar, uma vez que os 
docentes receberam a in-
dicação que o Ministro da 
Educação iria ao centro de 

congressos para se reunir 
com diretores das escolas, 
mas João Costa não apare-
ceu e abriu a sessão com um 
vídeo previamente gravado.

A tomada de posição co-
letiva tem lugar num mo-
mento em que o Governo 

está em negociações com 
os sindicatos. Eis as princi-
pais exigências: gestão e re-
crutamento pela graduação 
profissional e sem “perfis/
mapas” por conselhos in-
termunicipais de diretores; 
aumento salarial que com-

pense a inflação; vinculação 
dinâmica dos contratados; 
contagem de todo o tempo 
de serviço e acesso ao 5º e 7º 
escalões sem quotas.

Isabel Pessoa, represen-
tante da comissão de greve 
do Agrupamento de Escolas 
de Aver-o-Mar, revela que 
tem tentado envolver pais e 
alunos de todas as escolas do 
concelho nesta causa: ‘Es-
tamos muito preocupados 
com os efeitos das medidas 
legislativas anunciadas no 
futuro da Escola Pública e 
dos nossos alunos. Entre as 
possíveis consequências está 
mesmo a falta de professo-
res dado que hoje já quase 

nenhum jovem quer seguir 
esta profissão. Temos de 
tomar agora uma posição 
clara contra as intenções 
do Governo que desvalo-
rizam a carreira. Estamos 
descontentes e queremos 
ser ouvidos pois temos a 
razão do nosso lado, como 
admitiu o professor Mar-
celo Rebelo de Sousa”.

Para o próximo sábado, 
17 de dezembro, está agen-
dada uma manifestação na 
rotunda do Marquês de 
Pombal, em Lisboa, tendo 
a docente poveira apelado 
à participação dos colegas 
dos estabelecimentos de 
ensino da região. 

vem sendo efetuado para o 
desenvolvimento rural nos 
territórios abrangidos. 

Foi numa empresa da Es-
tela que foi feito o balanço 
do investimento de 2,2 mi-
lhões de euros nos 37 pro-
jetos apoiados na Póvoa de 
Varzim, sobretudo na área 
hortícola, que permitiram 
financiar a transformação e 
comercialização de produ-

tos agrícolas, assim como 
a aquisição de novos equi-
pamentos e a promoção da 
atividade. Uma ação se-
melhante, que visou fazer 
o ponto de situação, aus-
cultar e preparar a futura 
Estratégia de Desenvolvi-
mento Local, decorreu na 
freguesia de Arcos com os 
empresários beneficiários 
de Vila do Conde.  

Pub
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REGIÃO

A Câmara Municipal da 
Trofa, a União de Ciclis-
mo da Trofa e a FAPTrofa 
organizam o já tradicional 
Passeio de Pais Natais em 
bicicleta, neste próximo sá-
bado, dia 17 de dezembro.

A iniciativa tem um cariz 
solidário, todos os parti-
cipantes são convidados a 
entregar um bem alimen-
tar que, este ano reverte 

PAIS NATAIS VOLTAM A PERCORRER A TROFA
para as Conferências de S. 
Vicente de Paulo da Trofa.

O programa prevê ani-
mação musical e atividades 
desportivas a partir das 
14h00, junto à Árvore de 
Natal nos Paços do Con-
celho. Às 14h30 abrirá o 
secretariado, no mesmo 
local, para inscrições, com 
oferta de gorro de pai Na-
tal aos primeiros 200 ins-

critos.
O passeio tem início pe-

las 15h30 com os Pais Na-
tais a percorrem as princi-
pais artérias da cidade da 
Trofa. No fi nal, todos será 
realizado um convívio com 
oferta de bolo rei e vinho 
do Porto. O passeio, pelo 
nível de difi culdade redu-
zido, é aberto a todas as 
idades.

R

Pub

O executivo do muni-
cípio de Esposende apro-
vou, sem votos contra, os 
documentos previsionais 
para o ano de 2023, no-
meadamente o Orçamen-
to, Grandes Opções do 
Plano e Mapa de Pessoal.

O Plano de Ativida-
des e Orçamento cifra-se 
num valor global de 36,7 
milhões de euros, mon-
tante que, somado aos 
orçamentos das empresas 

APROVADO O ORÇAMENTO DE ESPOSENDE PARA 2023 
dedicada especial atenção 
à instalação do Ensino Su-
perior no concelho, a con-
cretização dos projetos de 
Investigação no Forte de S. 
João Batista e na Estação 
Radionaval de Apúlia, do 
Parque da Cidade e do Par-
que Desportivo e de Lazer 
Municipal, a execução da 
segunda fase da requalifi -
cação da Escola Secundária 
Henrique Medina, a cons-
trução do Centro de Reco-

lha Ofi cial de Animais, a 
requalifi cação da Estrada 
Municipal 546 entre An-
tas e Forjães, a conclusão 
da Ecovia do Cávado e do 
Litoral Norte e a requalifi -
cação do Largo Rodrigues 
Sampaio e do Mercado 
Municipal.

Os documentos foram 
submetidos à discussão 
e votação da Assembleia 
Municipal que decorre esta 
quinta-feira, dia 15.

municipais Esposende 2000 
e Esposende Ambiente e ao 
saldo de gerência do exercí-
cio de 2022, se eleva a mais 
de 50 milhões de euros. 
Este é o maior orçamen-
to de sempre, refl etindo o 
crescimento do concelho 
e considerando o processo 
em curso de transferência 
de competências do Estado.

Em comunicado, o muni-
cípio assegura que “dedica-
rá uma atenção acrescida à 

intervenção social, dando 
prioridade ao apoio e pro-
teção das famílias, man-
tendo a baixa carga fi scal”. 
É disso exemplo a manu-
tenção do valor mínimo da 
taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis em 0.30%, tal 
como o desconto de 20, 40 
ou 70 euros consoante as 
famílias tenham um, dois e 
três ou mais fi lhos. 

Em relação aos princi-
pais investimentos, será 
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VILA DO CONDE
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DÁLIA VIEIRA ENTRA PARA EXECUTIVO SOCIALISTA 
E MOVIMENTO NAU REAGE COM CRÍTICAS

O presidente da Câma-
ra de Vila do Conde, Ví-
tor Costa, atribuiu a Dália 
Vieira os pelouros da Mo-
dernização Administra-
tiva, Transição Digital e 
Atendimento ao Munícipe. 
A vereadora que nas elei-
ções autárquicas integrou 
a lista NAU encabeçada 
pela anterior líder do mu-
nicípio, Elisa Ferraz, rece-
be agora as mesmas tare-
fas que teve no executivo 
quando integrava o movi-
mento independente. 

do esta frase: “ Vítor Cos-
ta fomenta a divisão entre 
os Vila-condenses, mente 
despudoradamente e paga 
a traidores”. No entanto, o 
edil justificou, em declara-
ções ao JN, que Dália Vieira 
é independente, “mostrou 
sempre disponibilidade 
para servir Vila do Conde, 
tem competências em áreas 
fundamentais e, no espírito 
mais democrático e mais 
aberto possível, entendi in-
cluí-la na firme convicção 
que será positivo para Vila 

Já neste mandato, em 
Abril, a vereadora anun-
ciou que se desvinculava da 
NAU no culminar de um 
processo que mereceu mui-
tas críticas de Elisa Ferraz 
que, na ocasião, fez alusão a 
um eventual convite do PS 
a Dália Vieira para passar a 
ter pelouros a tempo inteiro 
(remuneração na íntegra), o 
que só esta semana se con-
cretizou.

Uma publicação na página 
oficial do movimento NAU 
aborda a questão publican-

do Conde”. 
À mesma fonte, Dália 

Vieira referiu: “O que me 
move, desde que iniciei 
funções como vereadora, 
em 2017, é o trabalho e a 
defesa de causas em que 
acredito procurando, com 
dedicação e empenho, 
promover o progresso do 
nosso concelho”. A eleita 
recusou-se a comentar as 
críticas de que foi alvo pela 
NAU.
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Desde a passada quinta-
-feira que estão ligadas as 
tradicionais iluminações 
decorativas nas ruas de 
Vila do Conde. O momen-
to sempre muito esperado 
pela população sucedeu 
num dia que ficou marca-
do pelo tempo adverso e 
que ditou o adiamento do 
previsto concerto de Au-
rea (“The Christmas Show 
- Soul Sessions”) para o 
próximo dia 7 de janeiro, 
às 18h30, junto ao Palácio 
de Justiça. 

Bom tempo esteve de-
pois na manhã de sábado 
para a abertura do Mer-
cado de Natal de Vila do 
Conde nos jardins da Ave-
nida Júlio Graça. A festa 
englobou a chegada do 
inevitável Pai Natal, em 
cuja casinha está agora a 
receber todas as crianças 
e a escutar os respetivos 
desejos. Para os mais graú-
dos há oportunidade de 
apreciar os diversos produ-
tos regionais e artesanais 
à venda numa dezena de 
stands. Já os mais peque-
nos podem aproveitar os 
vários divertimentos eco-
lógicos e sustentáveis ali 
instalados: a eco pista de 

VILA DO CONDE

JÁ SE VIVE O ESPÍRITO DA ÉPOCA NATALÍCIA

A Câmara de Vila do 
Conde conquistou a 19ª 
edição do Torneio de Fut-
sal que reuniu sete entida-
des concelhias. O Pavilhão 
Municipal de Desportos 
foi o palco da competição 
durante o passado fim de 
semana. A formação que 
representou a autarquia 
não deu qualquer hipóte-

se ao somar seis vitórias na 
prova: 3x1 frente à GNR, 
3x0 diante da Santa Casa da 
Misericórdia, 5x0 perante a 
Cooperativa Agrícola, 2x1 
frente aos Bombeiros, 5x2 
diante do Centro Hospita-
lar e 5x0 perante a PSP. Na 
segunda posição terminou o 
Centro Hospitalar e o pódio 
fechou com os Bombeiros.  

CÂMARA CONQUISTA TORNEIO DAS ENTIDADES

gelo, a eco montanha russa, 
o eco carrossel, entre outros.

Presente na inauguração, 
o autarca Vítor Costa desta-
cou a aposta forte na proxi-
midade da animação nata-
lícia à zona mais comercial 

da cidade. O espaço estará 
de portas abertas até 31 de 
dezembro no seguinte ho-
rário: 15h às 19h – segunda 
a quinta-feira; 11h às 22h – 
sexta e sábado e 11h às 19h 
– domingo.

TRÊS MIL PRESÉPIOS 

O Auditório Municipal 
de Vila do Conde está no-
vamente a receber a maior 
Exposição de Presépios que 
se realiza no nosso país. 
Este ano participam de mais 
cem artesãos que ali exibem 
cerca de 3 mil trabalhos, 
abrangendo a diversidade 
das técnicas artesanais das 
diferentes regiões de Norte a 
Sul do País. Promovida pela 

Associação para Defesa do 
Artesanato e Património de 
Vila do Conde, esta mostra 
de “Presépios de Portugal” 
tem também numa loja onli-
ne (www.presepiosportugal.

pt) na qual poderão ser 
apreciados e adquiridos 
os presépios. A entrada é 
livre, todos os dias, entre 
as 14h e as 19h, exceto nos 
próximos dias 24 e 25. 

Luana Dourado e Joel Ro-
drigues foram recebidos nos 
Paços do Concelho pelo pre-
sidente da Câmara de Vila 
do Conde. Vítor Costa fez 
questão de felicitar os dois 
jovens atletas de bodyboard 
pelos títulos conquistados 
na última época desportiva.

Luana Dourado sagrou-se 
Campeã Nacional Sub 14 

CAMPEÕES HOMENAGEADOS
e Sub 18 e Joel Rodrigues 
conquistou os títulos de 
Vice-Campeão Europeu Jú-
nior, foi terceiro no Mundial 
Júnior, Campeão Nacional 
Open e Vice-Campeão Na-
cional Sub 18.

Os dois atletas do Clu-
be Naval Povoense foram 
homenageados com uma 
lembrança e medalhas co-

memorativas, tendo agrade-
cido a receção e o apoio da 
autarquia. O edil finalizou 
a sessão com a certeza que 
“momentos de glória não 
surgem por acaso”, referin-
do-se à dedicação, esforço e 
garra dos atletas, apontan-
do-os como um exemplo 
para todos os jovens vila-
condenses.
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FUTEBOL

O Varzim venceu o Pa-
redes por uma bola a zero 
na partida que fechou a 
primeira volta da série A 
da Liga3. Os varzinistas re-
gressaram às vitórias num 
jogo que voltou a registar 
uma bola moldura huma-
na no estádio alvinegro. 
Bonilla foi o autor do úni-
co golo, que apenas chegou 
aos 78 minutos num ca-
beceamento após um can-
to. No final, Tiago Margari-
do reconheceu que não foi 
fácil superar a atitude mui-
to defensiva do adversário, 
mas considerou o resultado 
justo O treinador poveiro 
destacou a importância de 
voltar aos bons resultados 
e realçou que a equipa está 
no caminho certo nesta 
fase da temporada, sobre-
tudo por continuar a ser 
muito afetada por lesões. 
Tiago Margarido deixou 
ainda elogios ao desempe-
nho de Diogo Ramalho e 
considerou-o mesmo o me-
lhor em campo.  

EM BOA POSIÇÃO 
PARA O PRIMEIRO 
OBJETIVO

O Varzim terminou a 
primeira volta com 21 pon-
tos e na terceira posição. 
Os varzinistas estão a dois 
pontos do líder Felgueiras e 
a um ponto do Vilaverden-
se. Atrás surge a Sanjoanen-
se com 18 pontos. São estes 
os quatro clubes que por 
agora ocupam os lugares 
que dão acesso à fase de su-
bida à II Liga. Nesta altura 
estão cumpridas apenas 11 
jornadas desta fase inicial e 
resta outra metade a decor-
rer até ao início de março. 
Os quintos classificados são 
o Anadia e o Canelas, ten-
do o Varzim uma confor-
tável vantagem de 6 pontos 
para ambos. O campeonato 
esteve uma semana parado 
e a segunda volta começará 
para os alvinegros no pró-
ximo sábado com a receção 

ao Braga B a partir das 15h. 

DIOGO RAMALHO 
E BONILLA: DUPLA 
EM EVIDÊNCIA

Diogo Ramalho esteve em 
destaque na última vitória 
do Varzim sobre o Paredes. 
O médio foi titular pela pri-
meira vez na Liga 3 e no final 
admitiu que “esperava uma 
oportunidade” para mostrar 
o valor, tendo sublinhado 
“a importância do triunfo”.   
Diogo Ramalho foi o melhor 
em campo na opinião do 
treinador, tendo agradecido 
esse reconhecimento. O jo-
gador de 23 anos espera ago-
ra manter o lugar no meio-
-campo, mas lembra que 
isso depende da avaliação do 
técnico, destacando ainda a 
qualidade do grupo.  Diogo 
Ramalho é natural de um 
concelho vizinho (Barcelos) 
e realçou o apoio da família 
que sempre o acompanha 
nos jogos e muito simpatiza 

com o Varzim. O médio está 
na segunda passagem no 
clube depois de já ter alinha-
do na equipa B em 2019/20 
e realçou o crescimento que 
sentiu nas condições e na es-
trutura. Nas bancadas o in-
centivo também “é incrível”, 
frisa Diogo Ramalho, que 
sublinha a força que chega 
dos adeptos poveiros.  Para 
retribuir esse apoio da mas-
sa associativa, o camisa 77 
assegura que dá a vida em 
campo, jogando com “muita 
raça e alma”. 

Também Bonilla foi de-
cisivo na vitória do Varzim 
sobre o Paredes, obtida na 
noite do passado dia 2, ten-
do sido escolhido como a 
figura do jogo pelo canal 11. 
O defesa colombiano mar-
cou o único golo do jogo e 
não esconde a felicidade por 
ter ajudado o clube a somar 
um importante triunfo num 
jogo que já se esperava di-
fícil. O central chegou esta 
temporada à Póvoa e afir-
ma-se muito feliz por jogar 
num clube com uma mística 
e uns adeptos muitos espe-
ciais, segundo afirmou, real-
çando que só pensa em subir 
de divisão para alegrar todos 
no final do campeonato

BAIXA DE VULTO 
ATÉ FIM DA ÉPOCA

Um problema de origem 

PRIMEIRA VOLTA FECHOU COM VITÓRIA
época. Zé Eduardo esta-
va no Leixões, da II Liga, 
tendo participado em 18 
partidas e marcado quatro 
golos esta época. O brasi-
leiro de 23 anos acordou a 
rescisão com a formação 
de Matosinhos com a ideia 
de voltar ao país natal, mas 
acabou por firmou um 
contrato de uma época e 
meia com o Varzim, tendo 
ainda outra de opção. 

LUTO PELA MORTE 
DE ‘MIKIKA’

A vasta comunidade var-
zinista ficou de luto pelo 
falecimento de José Benta. 
Por quase todos era conhe-
cido como ‘Mikika’ e mor-
reu aos 69 anos na passada 
segunda-feira. Trata-se 
de um antigo funcionário 
do clube que foi durante 
décadas roupeiro do setor 
de formação, entre outras 
tarefas, tendo contactado 
com milhares de jogadores 
poveiros de várias gerações 
devido a essas funções. Por 
isso mesmo foram várias 
as mensagem de saudade 
deixadas por quem com 
ele privou. 

O Varzim sintetizou esse 
“profundo sentimento de 
tristeza” numa publicação 
em que enaltece o trabalho 
de “uma figura incontor-
nável e mítica” do clube e 
reconhece ser impossível 
ficar “indiferente à parti-
da” de uma “pessoa muito 
querida”, um “fervoroso 
varzinista” que esteve sem-
pre presente no antigo ‘pe-
ladão’. 

cardíaca originou uma bai-
xa de vulto no Varzim. O 
clube revelou que, “devido a 
um problema de saúde, o jo-
gador Joãozinho estará im-
pedido de dar o contributo 
à equipa pelo menos até ao 
final da presente tempora-
da”. O comunicado do clube 
deseja “uma rápida recupe-
ração” ao jogador de 25 anos 
e acrescenta que “as grandes 
batalhas são dadas aos gran-
des guerreiros”. “Vamos com 
tudo, Joãozinho!”, termina a 
publicação. O atacante var-
zinista era uma peça funda-
mental no 11 de Tiago Mar-
garido, tendo 2 golos em 14 
jogos. 

ZÉ EDUARDO
CONTRATADO

Depois das recentes en-
tradas de João Vasco e Hé-
lder Barbosa, o Varzim 
anunciou a contratação 
de mais um reforço para a 
frente da ataque, um setor 
que além de Joãozinho tam-
bém tinha perdido Gustavo 
Souza por lesãoa té final da 



20 | 16 DEZEMBRO 2022 | NOTÍCIAS ONDA VIVA

O Rio Ave ficou no se-
gundo lugar  do grupo B 
da Taça da Liga. 

Os vilacondenses co-
meçaram por vencer o 
Marítimo, na Madeira, 
por 1x0, tendo terminado 
a derrotar o Farense, em 
Vila do Conde, por 2x1. 

O problema foi, pelo 
meio, o desaire frente ao 
Sporting, por 0x2, que le-
vou os vilacondenses a te-
rem de contentar-se com 
a segunda posição, apenas 
superados pelos leões. 

No último jogo o desta-
que foi o bis de Aziz, que 
regressou aos golos e foi 
decisivo. 

Agora os pupilos de Luís 
Freire vão preparar a reto-
ma do campeonato, sendo 
o Marítimo o adversário 
no jogo agendado para o 
dia 23 deste mês. 

CAPITÃO 
HOMENAGEADO 
POR NÚMERO 
HISTÓRICO 
DE JOGOS

Vítor Gomes atingiu re-

FUTEBOL

centemente um feito pela 
equipa principal do Rio 
Ave Futebol Clube. O his-
tórico capitão vilacondense 

RIO AVE SÓ TRAVADO PELO SPORTINGEMPATES NO
DISTRITAL

As equipas poveiras que 
militam nos campeonatos 
distritais da Associação 
de Futebol do Porto em-
pataram nos jogos do fim 
de semana. Na Divisão 
de Elite Pro-Nacional, o 
Varzim B, agora treinado 
por Ricardo Esposende, 
conseguiu um nulo no 
terreno do Dragões San-
dinenses e manteve o 13º 
lugar na série 1, estando 6 
pontos acima da zona de 
despromoção à passagem 
da jornada 14 e antes do 
último jogo deste ano ci-
vil, no próximo domingo, 
na receção ao Canidelo. 

Na Divisão de Honra, 
o Balasar empatou em 
casa a uma bola frente ao 
Pedroso e segue no sexto 
lugar da série 2 com 18 
pontos em 14 jornadas, 
despedindo-se de 2022 
no próximo domingo 
com uma deslocação a 
Crestuma. 

Pub

foi homenageado antes do 
jogo com o Sporting pelo 
presidente António da Sil-
va Campos. O dirigente fez 

questão de felicitar o ex-
periente médio em nome 
de toda a família rioavista. 
Vítor Gomes já cumpriu 
mais de 200 jogos pelo 
emblema verde e branco 
e não esconde a “felicida-
de e o orgulho enorme” 
pelo feito alcançado pelo 
clube onde se formou e o 
qual pretende continuar a 
ajudar. 

MULHERES 
FECHAM 
MAL O ANO

A equipa feminina do 
Rio Ave que joga na se-
gunda divisão nacional 
fechou o ano com uma 
derrota em casa por 3-1 
diante da formação B do 
Sporting de Braga. As vi-
lacondenses, que apon-
taram o único golo por 
Lara Gabriel, terminaram 
a primeira fase no oitavo 
e penúltimo lugar da série 
Norte e vão agora para a 
competição que vai definir 
quem permanece no se-
gunda ou desce ao terceiro 
escalão. 
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O Campeonato da Eu-
ropa de Karate Shotokan 
rendeu vários títulos aos 
atletas do CKA Póvoa 
de Varzim. A competi-
ção realizada na Suíça no 
passado fim de semana 
ficou marcado pelo título 
de campeã europeia obti-
do pela cadete Eva Flores 

CKA E GCV COM MUITOS CAMPEÕES EUROPEUS
Luciano Novo e Rodrigo 
Morim foram à final de 
kumite equipa cadete e 
tornaram-se campeões de 
Europa. João Ribeiro aju-
dou Portugal a obter o tí-
tulo de campeão europeu 
em kumite equipa sénior 
e a irmã Ana Rita Ribeiro 
obteve o terceiro lugar em 

kumite equipa sénior.
Três atletas do Ginásio 

Clube Vilacondense tam-
bém subiram ao pódio neste 
Europeu que decorreu em 
Winterthur . A cadete Ana 
Maio conquistou o bronze 
em kumite individual e aju-
dou Portugal a ser campeão 
por equipas. Afonso Torres 

em kumite individual. A 
jovem poveira ajudou ain-
da a equipa portuguesa a 
alcançar o triunfo na prova 
coletiva. Mário Silva e Gui-
lherme Lopes sagraram-se 
campeões europeus em ku-
mite equipa júnior, tendo 
Mário conseguido também 
o terceiro lugar individual. 

JOSÉ AZEVEDO VENCE SÃO SILVESTRE DE V.CONDE PELO ATLÉTICO 
Foi um atleta de um 

clube da Póvoa de Var-
zim que venceu a São Sil-
vestre de Vila do Conde. 
José Azevedo foi o grande 
vencedor da corrida mas-
culina ao impor-se em 29 
minutos e 19 segundos. 
No setor feminino, a ven-
cedora foi Inês Pinto que 
completou o percurso em 
35 minutos e 20 segundos. 
A corrida de 9,3 km teve 
quase quatro centenas de 
finalizadores e também 
se realizou uma caminha-
da que reuniu dezenas de 

participantes. Com partida 
e chegada em plenos jardins 

fez ainda melhor: alcan-
çou o ouro em kata indi-
vidual, trouxe a prata da 
prova por equipas júnior e 
ainda outra prata da com-
petição individual sénior. 
Finalmente, o experiente 
Hélder Pentieiros sagrou-
-se campeão europeu em 
kumite equipa sénior.

da Avenida Júlio Graça, o 
evento desenrolou-se sobre-

tudo junto à praia, na mar-
ginal vilacondense, ao final 
da tarde do passado sábado.

Patrícia e Bárbara coloca-
ram Atlético no pódio em 
Gondomar

Também na São Silves-
tre de Gondomar a festa do 
pódio feminino foi pintada 
com as cores do Atlético da 
Póvoa. Duas corredoras ver-
dinhas terminaram nas três 
primeiras posições da geral. 
Destaque para a vitória de 
Patrícia Oliveira, que cortou 
a meta com 38 minutos e 4 

segundos após comple-
tar o percurso de 10 qui-
lómetros. A colega Bár-
bara Magalhães também 
foi veloz a correr para a 
medalha ao ser terceira 
da classificação. 
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‘BÊS’ DE PRIMEIRA OFUSCAM EQUIPA PRINCIPAL
A carreira das duas 

equipas seniores do Póvoa 
Andebol está em contra-
ciclo. Os mais novos vão 
somando vitórias, sur-
preendendo tudo e todos 
ou talvez os menos aten-
tos. Um grupo jovem, que 
depois de um início de 
campeonato fenomenal 
(só com vitórias até à 6ª 
jornada), não se desmoro-
nou ao primeiro desaire. 
Sob a batuta de Gabriel 
Pinto Ferreira, um técni-
co que conhece todos os 
cantos da casa, a jovem 
equipa  tem conquista-
do a simpatia de quem 
acompanha a 2ª divisão, 
ombreando com emble-

Em sentido oposto está 
a equipa principal, que de-
pois de um excelente iní-
cio de campeonato, com 
vitórias e boas exibições, 
passa agora por uma fase 
menos positiva. Os adep-
tos não se esquecem do 
extraordinário jogo contra 
o Benfica, em que a vitória 
esteve quase a ser alcança-
da, estranhando por isso 
o abaixamento de forma 
dos comandados de Jorge 
Carvalho. Porém, têm sido 
muitos os contratempos, 
nomeadamente com lesões 
de jogadores importantes, 
mas não só. Esta é uma 
equipa capaz do melhor e 
do pior, sendo exemplos, 

A equipa do Póvoa Futsal 
/ Varzim conseguiu a maior 
goleada da época, ao derro-
tar o Ossela por seis golos 
sem resposta. Uma tarde 
inspirada para o pivô Sílvio 
Moreira, autor de 4 golos. 
Num jogo em que ganhar 
era obrigatório, o caminho 
da vitória foi aberto com 
o remate canhão de Paulo 
Ferreira, num remate de 
meia distância indefensá-
vel. O segundo golo acon-
teceu já perto do final do 
primeiro tempo, com Sílvio 
a roubar a bola a um ad-
versário e a finalizar com 
classe. Na segunda parte, a 
equipa poveira respondeu 
da melhor forma ao 5x4 
da equipa de Oliveira de 
Azeméis e, sendo assertiva 
defensivamente, aproveitou 
para ampliar a vantagem, 
com remates para a baliza 
deserta. Chegar ao play-o-
ff do campeão está agora 
muito mais perto, embora 
na última jornada o adver-
sário seja o líder Nun’ Álva-

PÓVOA FUTSAL GOLEIA COM POKER DE SÍLVIO

res e o jogo será disputado 
em Fafe.

O técnico André Crud era 
um homem feliz no final do 
jogo: “Este é um resultado 
muito positivo em vários 
aspetos, já que continua-
mos na luta para chegar aos 
lugares da fase de subida. 
Um cenário expetável face 
ao equilíbrio de todas as 
equipas, mas que era onde 
queríamos estar. Fizemos 6 
golos contra um adversário 
em que fomos anulando os 
seus pontos fortes e explo-
rando as suas fraquezas. 

Estou muito feliz pelos jo-
gadores levarem à risca o 
plano de jogo que prepa-
ramos e agora há que fazer 
um reset e olhar para o últi-
mo jogo como a verdadeira 
final a ganhar.”

CAXINAS VAI 
FAZENDO HISTÓRIA

O Caxinas terminou a 
primeira volta da 1ª divisão 
de futsal no 6º lugar. A for-
mação treinada por Nuno 
Silva recebeu e venceu o 
Candoso por duas bolas a 

mas bem mais experientes 
e com outras ambições. Na 
última jornada, os poveiros 
apresentaram-se em Santa 
Cruz do Bispo como favori-
tos, apesar de jogarem fora. 
A classificação espelhava 

a diferença de potencial 
entre ambos e o 23-29 no 
final do jogo confirmava a 
superioridade dos povei-
ros, que voltam a jogar esta 
sexta-feira contra o Arsenal 
da Devesa.

zero em partida da jornada 
11. Cássio, aos 22 minutos, 
e Gustavo Rodrigues, aos 34 
minutos, foram os autores 
dos golos já na segunda par-
te. Ruben Teixeira também 
esteve em destaque ao fazer 
as duas assistências.

Depois de regressarem 
ao escalão principal, os 
caxineiros estão bem en-
caminhados para não só 
garantirem rapidamente a 
permanência como tam-
bém se qualificarem para o 
playoff de acesso ao título 
nacional. O derradeiro jogo 
de 2022 será no próximo dia 

19 com a receção ao Braga.
Para já o balanço dos 

responsáveis é bastante 
positivo: “Fruto de uma 
dedicação extra, uma pla-
nificação acertada e um 
compromisso único, de 
todos, estamos no bom ca-
minho…no caminho certo 
e pretendido! Classificação 
de excelência, evolução e 
valorização brilhante dos 
nossos atletas, consolidação 
do Clube como Referência 
Nacional, agora a todos os 
níveis e molduras humanas 
no nosso Pavilhão nunca 
antes vistas!”.

pela positiva, a tal exibi-
ção contra os encarna-
dos, e pela negativa o jogo 
contra o Marítimo Ande-
bol. Na última deslocação 
ao Águas Santas tudo era 
possível, embora o favori-
tismo fosse para os locais. 
A equipa com ambições 
europeias, já com um 
historial de respeito na 1ª 
divisão, confirmou o esta-
tuto de favorita, vencendo 
por 27x21. No próximo 
sábado, os poveiros rece-
bem o FC Gaia, um rival 
direto na luta pela fuga 
aos lugares incómodos da 
classificação. O apoio dos 
adeptos será importante 
no apoio à equipa.
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BASQUETEBOL DO CDP VITORIOSO NA TAÇA
A equipa masculina 

de basquetebol do Clu-
be Desportivo da Póvoa 
confirmou o favoritismo 
frente ao Galitos Barreiro 
e garantiu a passagem aos 
quartos de final da Taça de 
Portugal com uma vitória 
por 77x62. Um jogo que 
começou com um mo-
mento de alguma apreen-
são, com o gigante poste 
senegalês Taner Ngom a 
cair prostrado no recinto 
e a ter que ser transpor-
tado pelos bombeiros ao 
Hospital da Luz. Uma 
baixa que acabou por ser 

HÓQUEI COM PASSAPORTE SEM NOTA ARTÍSTICA
No final do jogo, a pas-

sagem à próxima elimina-
tória da Taça de Portugal 
era o único motivo para o 
contentamento nas hostes 
poveiras. É que perante 
um adversário de escalão 
inferior, faltou quase tudo 
aos comandados de Ruben 
Fangueiro. Uma exibição 
descolorida, pouco ou 
nada inspirada, a permi-
tir ao Sport Clube Leiria 
e Marrazes levar a decisão 

para o prolongamento. A 
incerteza no marcador foi 
mantendo a emoção nos 
adeptos, mas no final foi a 
equipa poveira a sorrir. O 
resultado de 6x5 acabou 
por ser um prémio para a 
formação mais dotada, mas 
que esteve numa tarde de 
desinspiração. A exceção 
foi o guarda redes Vítor 
Braga, também conhecido 
por Massa, que aproveitou 
a confiança de Ruben Fan-

gueiro e foi, de longe, o me-
lhor em campo. No rescaldo 
da eliminatória, o técnico 
poveiro não teve dúvidas 
em reconhecer: “Foi um dia 
mau para a equipa. Traba-
lhamos para fazer muito 
mais e melhor, mas há jogos 
assim. O adversário tam-
bém teve algum mérito, mas 
o importante foi passarmos 
à próxima eliminatória e 
tentar chegar o mais longe 
possível.”

compensada pelo inglês 
Chris Tawiah, acabado de 
regressar de uma ausência 
por motivos familiares. Os 
basquetebolistas da mar-
gem sul, orientados pelo 
experiente Carlos Seixas 
(com uma larga carreira 
de jogador no Benfica e na 
seleção nacional), foram 
discutindo sempre o mar-
cador e nunca deixaram 
de lutar pela eliminatória. 
Já José Ricardo, optou por 
rodar os atletas ao dispor, 
apostando na frescura físi-
ca para ganhar ascendente. 
Na bancada, o espetáculo 

de sempre. Adeptos numa 
simbiose perfeita com a 
equipa, apoiando nos bons 
e maus momentos. O 6º 
jogador tem sido uma das 
armas do técnico poveiro e 
certamente será assim que, 
em 2023, o Desportivo da 
Póvoa receberá o Sporting 
Clube de Portugal, com a 
ambição de chegar à final 
four. Este mês de Dezembro 
tem sido um mês de vitó-
rias e já no próximo sábado 
a equipa poveira viaja até 
Guimarães com o intuito de 
repetir o triunfo da última 
temporada.

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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JORGE PINTO COLOCA 
NAVAL NO TOPO COM 
NOVO MÁXIMO NACIONAL

Um atleta do Clube Na-
val Povoense voltou a fazer 
história no Circuito Nacio-
nal de Apneia ao conquistar 
um novo recorde nacional 
na prova de apneia com 
barbatana. Jorge Pinto, que 
era já o detentor do ante-
rior máximo de 116 metros 
conseguido em feverei-
ro deste ano na Póvoa de 
Varzim, melhorou agora a 
marca para os 128 metros. 
O feito foi registado na se-
gunda etapa do circuito na-
cional que decorreu em São 
João da Madeira e o novo 
recordista fez questão de 
agradecer o trabalho feito 
pelo treinador Raul Arenas.

Em destaque esteve tam-
bém a jovem Marta Mar-
tinez, de apenas 17 anos, 
que estreou-se com um 
terceiro posto na prova de 
apneia dinâmica sem bar-
batana. Dois resultados que 
mostram o crescimento da 
secção de atividades suba-

mais dois talentos prepara-
dos pelo técnico Rui Cam-
pos.

Destaque ainda para 
mais três resultados: Fran-
cisca Ribeiro foi terceira no 
escalão sub12, Frederico 
Castelo Branco sagrou-se 
vice-campeão de sub16 e 
João Barros foi quarto clas-
sificado em sub16.

Ana Catarina Montei-
ro continua a colecionar 
medalhas. A nadadora do 
Fluvial Vilacondense su-
biu seis vezes ao pódio no 
Campeonato Nacional de 
Juniores e Seniores que de-
correu em Leiria. Como se-
ria de esperar, a atleta ven-
ceu a prova de 200 metros 
mariposa Seniores com a 
marca de 2:09.21.

A olímpica arrecadou 

NADADORA DO FLUVIAL 
REVALIDA TÍTULO NACIONAL 

ainda três títulos de vice-
-campeã nos 100, 200 e 400 
metros estilos. Finalmente, 
a comissária da candidatu-
ra de Vila do Conde a Ca-
pital Europeia da Juventude 
de 2026 foi terceira classifi-
cada nos 50 e 100 metros 
mariposa. Apenas Ana Ca-
tarina Monteiro e outro na-
dador conseguiram somar 
seis medalhas nesta com-
petição. 

quáticas do CNP, cujo res-
ponsável é Paulo Sarmento. 

MAIS DOIS CAMPEÕES 
NACIONAIS 
DE BODYBOARD

Vicente Campos em 
sub-12 e Eduardo Mace-
do em sub16 sagraram-se 
campeões nacionais de bo-
dyboard. Os jovens do Clu-
be Naval Povoense foram os 
mais fortes na prova realiza-
da em Portimão. A praia da 
Rocha viu a confirmação de 

com a estreia na Figueira 
Champions Classic no dia 
12 e o regresso à Volta ao 
Algarve entre os dias 15 e 
19 do próximo mês.

Rui Costa indicou que 
as Clássicas das Ardenas 
(Amstel Gold Race na Ho-
landa, Flèche Wallonne e 
Liège-Bastogne-Liège na 
Bélgica) serão o grande ob-

RUI COSTA VAI ABRIR NOVA TEMPORADA EM ESPANHA 
gens pelo Monte de São 
Félix e a chegada junto à 
agora demolida Praça de 
Touros, numa organiza-
ção do Centro Desportivo 
e Cultural de Navais, em 
parceria com a Associação 
de Ciclismo do Porto e o 
apoio do Município. No 
ano passado o vencedor foi 
Daniel Freitas. 

jetivo desta fase inicial da 
época em meados de abril.  

CLÁSSICA A 
12 DE MARÇO

A 26ª edição da Clássica 
da Primavera foi agendada 
para o próximo dia 12 de 
Março. A prova tem como 
ponto alto as sete passa-

Rui Costa revelou como 
vai começar a nova tem-
porada velocipédica. O 
corredor poveiro está nes-
ta altura em Valência num 
estágio de preparação com 
a nova equipa, a belga In-
termarché-Circus-Wanty.

Será precisamente no 
país vizinho que o ciclista 
vai dar as primeiras peda-

ladas oficiais em 2023, neste 
caso nas clássicas que habi-
tualmente fazem parte do 
Challenge de Maiorca, entre 
25 e 29 de janeiro. Depois, 
o antigo campeão mundial 
vai estar na Volta à Comu-
nidade Valenciana de 1 a 5 
de fevereiro. Após uns dias 
de paragem, a competição 
será retomada em Portugal, 
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VÍTOR LOPES ORGULHA NAVAIS
Vítor Lopes, natural de 

Navais, chegou ao lugar 
mais alto do pódio na pro-
va de Culturismo Wabba 
Portugal, que decorreu 
em novembro em San-
tarém. O poveiro de 33 
anos sagrou-se campeão 
nacional de bodybuilding, 
uma modalidade que  co-
meçou a apreciar quando 
emigrou para França. Na 
altura queria jogar fute-
bol, pois era a modalidade 
que durante 12 anos tinha 
praticado no clube da sua 
terra, o Centro Desportivo 

e Cultural de Navais, mas 
por causa dos horários de 
trabalho não conseguia ir 
aos treinos. Assim, acabou 
por ir para um ginásio e co-
meçar a praticar esta moda-
lidade, tendo conquistado 
um terceiro lugar no pódio 
numa competição em Fran-
ça, em 2018.

Começou a treinar pelo 
gosto pelo desporto - que 
em parte lhe foi transmiti-
do pelo pai -, mas em pou-
co tempo os resultados que 
começou a ver no seu corpo 
fizeram com treinasse com 

com o apoio da família e 
dos amigos, em especial 
da mãe, que o incentivou 
e que o ajudou nas tarefas 
diárias de forma que ele 
tivesse menos preocupa-
ções e fazendo-o acreditar 
que era possível vencer, 
dizendo as palavras cer-
tas na hora certa.  Um dos 
desejos do atleta é levar o 
nome da sua terra natal 
e do clube onde iniciou a 
sua formação mais longe e 
por isso agradece o apoio 
dado pelo CDC Navais 
nesta sua conquista e espe-
ra poder continuar a con-
tar com este apoio para ir 
mais longe. 

DIVERSOS

MOVIMENTO LÍRIO AZUL PROMOVEU 
JANTAR DE NATAL SOLIDÁRIO 2022

O Jantar de Natal Soli-
dário do Movimento Lírio 
Azul decorreu no passa-
do dia 2 de Dezembro de 
2022 no Villa C Boutique 
Hotel (Vila do Conde). O 
evento foi marcado por 
dois grandes momentos: 
a homenagem à Fundação 
Portuguesa “A Comuni-
dade Contra a SIDA” e a 
apresentação do projeto 
‘A Vista’. Este trata-se de 
uma iniciativa da FPCC-
Sida que visa a  qualidade 
de vida, diagnóstico e par-
ticipação cívica na popu-
lação de pescadores. Será 
implementado no início 
de 2023 na já existente 
Delegação da FPCCSida 
de Vila do Conde. São 
parceiros desta iniciativa 
o Movimento Lírio Azul, 
através do projeto solidá-
rio Raios de Sol, e a Junta 
de Freguesia de Vila do 
Conde. Estiveram pre-
sentes na apresentação a 
presidente da FPCCSida, 
Filomena Aguir, a Pre-
sidente do MLA, Odete 
Costa. A Junta fez-se re-
presentar pelos presidente 

e vice-presidente, Isaac Bra-
ga e Carla Lima, que real-
çaram a importância desta 
iniciativa e recordaram o 
trabalho desenvolvido nos 
últimos anos em parceria 
com a FPCCSida e o MLA, 
ao abrigo do projeto Raios 
de Sol. De seguida, foi a vez 
do orador Professor Doutor 
António Marques realizar 
uma ação de sensibilização 
e literacia para a saúde, ras-
treios e VIH, perante uma 
sala cheia e com diversas 

reputadas individualidades 
presentes. Refira-se que 
Odete Costa, para além de 
fundadora e presidente do 
MLA e mentora do proje-
to Raios de Sol, também 
desempenha as funções de 
Coordenadora Nacional 
da Luta Contra a Pobreza e 
Exclusão Social desde 2016. 

Durante o Jantar de Na-
tal Solidário, que esgotou 
a sala, foi feita uma home-
nagem do MLA à FPCCSi-
da. Esta foi criada em 1993 

em Lisboa e hoje tem de-
legações em vários pontos 
do país, como é o caso de 
Coimbra, Porto, Funchal, 
Seia, Guimarães, entre ou-
tras. Várias mulheres foram 
nomeadas “Lírio-mor” e 
diversas personalidades 
e parceiros do MLA tam-
bém receberam distinções 
e prendas. Entre os presen-
tes, esteve o Administrador 
da Onda Viva, José Gomes 
Alves.

Outras duas associações 

foram apoiadas direta-
mente durante o jantar, 
para além da FPCCSida: 
- recolha de bens alimen-
tares a favor da IPSS “A 
Causa da Criança”, uma 
IPSS de acolhimento 
temporário de crianças e 
jovens em risco, institui-
ção do concelho da Maia 
; - campanha solidária 
“LUCAS”, de apoio à Liga 
Portuguesa Contra o Can-
cro (Investigação Oncoló-
gica Pediátrica), promovi-
do pelo Lions de Vila de 
Gaia. 

Entretanto, em 2023, no 
dia 7 de Janeiro, ainda in-
serido na agenda de Natal, 
o MLA irá celebrar a data 
de “Reis” com mais uma 
iniciativa solidária no re-
cém inaugurado Hotel 
HILTON , em Vila Nova 
de Gaia,  para angariar 
fundos para o  Consul-
tório Solidário IN  POR-
TO.ME  (sede no Porto), 
fundado pela FPCCSida 
e que  presta apoio a pes-
soas carenciadas da região 
norte na área da saúde 
oral.

sional da modalidade, po-
dendo vir a ser o primeiro 
poveiro profissional de fisi-
culturismo.

Nesta jornada contou 

o objetivo de ser campeão. 
Em junho de 2022 decidiu 
que iria participar na prova 
de novembro e aí começou 
a preparação para esta com-
petição. A preparação foi 
“dura”, consistindo numa 
dieta à base de bróculos, 
pescada e claras de ovos 
sem hidratos de carbono e 
numa rotina de treinos in-
tensivos diários, matinais 
e noturnos. Conquistado o 
título de campeão nacional, 
o jovem já tem um novo 
objetivo: vencer a Diamond 
Cup que o tornará profis-

Pub
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RÁDIO

Nos dois últimos fins de 
semana a Rádio Onda Viva 
teve Rui Quintas e Mário 
Ferraz como convidados. 

O primeiro é o presiden-
te da direção da Beneficen-
te, uma IPSS poveira que 
presta um relevante apoio 
à comunidade há mais de 
100 anos. O segundo é o 

RUI QUINTAS (BENEFICENTE) E MÁRIO FERRAZ 
(ENCONTRO PELA PAZ) VIERAM À GRANDE ENTREVISTA

mentor do Encontro pela 
Paz, evento que vai na edi-
ção 22 e decorre até 7 de ja-
neiro na Póvoa de Varzim. 

As duas entrevistas po-
dem agora ser escutadas a 
qualquer momento no po-
dcast disponível no site da 
Rádio Onda Viva na secção 
‘ouvintes’.

Hélder Pentieiros es-
teve recentemente em 
destaque na emissão da 
Rádio Onda Viva. O ka-
rateca poveiro que repre-
senta o Ginásio Vilacon-
dense deu o testemunho 

CAMPEÃO DO GINÁSIO VEIO 
MOSTRAR-NOS AS ÚLTIMAS
MEDALHAS INTERNACIONAIS

sobre uma carreira com 
três décadas de dedicação 
à modalidade e que come-
çou logo aos 5 anos. Os 
frutos do trabalho diário 
continuam a chegar a cada 
ano que passa e só nas úl-

timas semanas conquistou 
quatro medalhas interna-
cionais, uma delas de cam-
peão europeu, nas provas 
realizadas em três países: 
Suíça, Inglaterra e Eslové-
nia. 

EM FOCO

BODAS DE OURO: 
CARLOS OLIVEIRA 
E CARMINDA LEITE

Foi a 16 de Dezembro 
de 1972 que Carlos Alber-
to Lopes Oliveira, natural 
de Rio Mau, concelho de 
Vila Verde, e Carminda 
Castro Leite, natural da 
freguesia de Golães, con-
celho de Fafe, se casaram 
em França (mais pro-
priamente em Orléans). 
O matrimónio resulta de 
um namoro que começa 
quando Carminda vai a 
Orléans visitar os irmãos 
e não mais regressa pois 
em três meses casaram. 

Podemos começar a 
história deste poveiro por 
adoção quando, aos 17 
anos, para fugir à guer-
ra do Ultramar, embarca 
para o Brasil. Aos 21 anos 
regressa, porque não se 
adaptou ao clima, emi-
grando de seguida para 
França (onde tem irmãos) 
e permanece lá durante 20 

anos (de Setembro de 1965 
até Outubro de 1984). Aí 
fundou a Associação “Ron-
da Minhota”, que ainda 
existe e que, em terras fran-
cesas, mantem vivas as tra-
dições do Minho. Depois 
destes 20 anos, regressaram 
a Portugal, desta vez para 
a Póvoa de Varzim, onde 
adoraram o clima e criaram 
um bem sucedido negócio 
de padarias.

Neste dia 17 de Dezem-
bro de 2022, para celebrar 
os 50 anos de casamento, o 
casal vai ser homenageado 
pela família e amigos numa 
quinta em Balasar.
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DANIEL SÁ FERREIRA

Não está ainda fora de 
hipótese, e tem vindo a ser 
pedido pelos que se opõem 
à promulgação da lei, que 
o Presidente da República 
volte a enviar o diploma 
para o Tribunal Constitu-
cional ou que o volte a vetar 
politicamente. Há ainda a 
possibilidade extrema de o 
chefe de estado fazer o cha-
mado “veto de gaveta” ao 
diploma. Podemos, portan-
to, não estar ainda nos últi-
mos capítulos desta saga.

Passemos para o que 
consta do texto legislati-
vo. Este prevê que a morte 
medicamente assistida não 
será punível se ocorrer “por 
decisão da própria pessoa, 
maior, cuja vontade seja 
atual e reiterada, séria, livre 
e esclarecida, em situação 
de sofrimento de grande 
intensidade, com lesão defi-
nitiva de gravidade extrema 
ou doença grave e incurá-
vel, quando praticada ou 
ajudada por profissionais 
de saúde”. Será suicídio me-

OPINIÃO

SOBRE VIDA E MORTE

A VERDADE INCONVENIENTE

dicamente assistido se for 
o próprio a administrar-se 
fármacos letais cedidos por 
médico ou profissional de 
saúde habilitado para o efei-
to e eutanásia se os mesmos 
forem administrados pelo 
médico ou profissional de 
saúde. 

Uma doença grave e in-
curável está definida como 
“doença que ameaça a vida, 
em fase avançada e progres-
siva, incurável e irreversível, 
que origina sofrimento de 
grande intensidade”, uma 
lesão definitiva de gravi-
dade extrema como “lesão 
grave, definitiva e ampla-
mente incapacitante que co-
loca a pessoa em situação de 
dependência de terceiro ou 
de apoio tecnológico para 
a realização das atividades 
elementares da vida diária, 
existindo certeza ou proba-
bilidade muito elevada de 
que tais limitações venham 
a persistir no tempo sem 
possibilidade de cura ou 
de melhoria significativa”. 

Ministros investigados por 
ajustes directos que terão 
lesado o Estado em Milha-
res de Euros, uma Ministra 
que contrata um jovem de 
21 anos, sem qualquer ex-
periência, sem qualquer 
Curriculum, a não ser o de 
militante da Juventude So-
cialista, a ganhar cerca de 
4.000 euro mês, o que é um 
insulto para a esmagadora 
maioria dos trabalhadores 
deste país. Para perceber-
mos o tamanho do insul-
to, atentemos no seguinte 
exemplo: Um Médico em 
início de carreira, com 
menos de 3 anos de expe-
riência profissional, pode 
esperar um salário médio 
de 2860 €. Um Médico em 
meio de carreira com 4-9 
anos de experiência pode 
ter um salário médio que 
ronda os 3420 €, enquanto 
um Médico experiente, com 
10 a 20 anos de experiência, 

ganha em média 4200 €. 
Um Médico no final de sua 
carreira, com mais de 20 
anos de experiência, pode 
esperar um salário médio 
de 4560 €. Acho que quanto 
a isto estamos esclarecidos. 
É claro que sempre houve, 
e sempre haverá, casos na 
política. A política não é 
nem será uma actividade 
de puritanos, sem mácula, 
uma actividade de “santos”, 
mas também não se pode 
transformar no paraíso dos 
arguidos. É claro que tudo 
isto poderia ser diferente, se 
o país tivesse um Presidente 
da República digno dessas 
funções. O problema é que, 
infelizmente, para todos 
nós, o Presidente faz parte 
do sistema e protege o sis-
tema. Foi por isso que Cos-
ta veio a público defender 
Marcelo aquando das infe-
lizes declarações do mesmo 
sobre os casos dos abusos 

Para que o processo clíni-
co de morte medicamente 
assistida chegue ao seu des-
fecho é necessário o parecer 
positivo de que o doente 
cumpre os requisitos de 
pelo menos dois médicos, 
sendo um deles especialis-
ta nas patologias de que o 
doente padece, e de uma 
Comissão de Verificação e 
Avaliação. Obviamente, o 
processo pode ser reverti-
do a qualquer momento. 
Não me parece que se trate 
de uma lei desequilibrada, 
radical, ou pouco debatida. 
Bem pelo contrário, o vai 
e vem do texto legislativo 
permitiu que os represen-
tantes do povo português 
a tenham burilado e con-
siderado longamente. Não 
colhem, portanto, os argu-
mentos daqueles que di-
zem que ainda não houve 
suficiente debate, ou que 
propõem um referendo em 
matéria de ponderação de 
Direitos Fundamentais. 

Este é o tempo.

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

sexuais na igreja e depois foi 
Marcelo a defender Costa a 
propósito das acusações do 
ex. Governador do Banco 
de Portugal Carlos Costa, 
de tentativa de intromissão 
do poder político junto do 
Banco de Portugal. Tudo a 
proteger o sistema. Todos 
a não quererem que nada 
mude. Todos a protegerem 
os seus interesses, e a esque-
cerem o Povo e o país que é 
para eles que devem traba-
lhar. Mas poderia dar-se o 
caso de, apesar de tudo isto, 
o País estar bem. Mas não é 
o caso. O resultado desta po-
lítica, deste sistema que per-
dura há muito é o seguinte: 
Portugal entrou na CEE em 
1986; a Roménia em 2007. 
Portugal leva 21 anos de 
avanço à Roménia na recep-
ção de fundos europeus. Em 
2024 a Roménia vai ultra-
passar Portugal no PIB per 
capita. Estou esclarecido.

Governos do Partido Socia-
lista têm sido uma cader-
neta de casos e casinhos. A 
ideia com que o comum dos 
mortais fica é que o primei-
ro critério para a escolha de 
alguém para o exercício de 
funções públicas é ter pro-
blemas com a justiça, saber-
-se de antemão que num fu-
turo próximo os terá, ou ser 
uma “jovem promessa” da 
Juventude Socialista. Temos 
desde Ministros, sócios de 
empresas familiares, que fa-
zem contratos com o Estado 
(não permitidos pela lei), 
um ex Secretário de Estado 
de uma generosidade a toda 
a prova que, no exercício 
de funções de Presidente 
de Câmara, fez pagamentos 
adiantados no valor de tre-
zentos mil euros a uma em-
presas para a construção de 
infra estruturas que nunca 
viram, nem irão ver a luz do 
dia, actuais Ministros e ex. 

a lei deixava excessivamente 
indeterminado o conceito 
de “lesão definitiva de gra-
vidade extrema de acordo 
com o consenso científico” 
pronunciando-se pela sua 
inconstitucionalidade nes-
se respeito, mas não pos-
tulando que este violava o 
Direito à vida previsto no 
art.º 24 da Constituição. A 
Assembleia da República 
voltou a aprovar um texto 
legislativo sobre o mesmo 
assunto, respondendo à 
questão levantada pelo Tri-
bunal Constitucional, mas 
este foi objecto de veto polí-
tico por parte do Presidente 
da República, que mais uma 
vez levantou problemas de 
terminologia e de indeter-
minação da lei: no caso, o 
acrescento de “doença gra-
ve” e “doença incurável” 
àquilo que o texto inicial 
da lei previa “doença fatal”, 
como situações em que a 
morte medicamente assis-
tida poderia ser despenali-
zada.

Tens 18 anos e a 4ª Clas-
se; és um jovem ambicioso; 
tens problemas com a jus-
tiça; procuras aventura e 
emoção; vem ser parte do 
Governo do Partido Socia-
lista. Tomo a liberdade de 
começar este artigo, adap-
tando uma música do Gru-
po G.N.R, a qual assenta 
que nem uma luva no mo-
mento político actual que se 
vive o país. Os dois últimos 

Na sexta-feira dia 9 de 
Dezembro o texto sobre a 
despenalização da morte 
medicamente assistida foi 
aprovado em votação final 
global na Assembleia da 
República. É já a terceira 
vez que a Assembleia da 
República se pronuncia de 
forma maioritária sobre 
um texto que versa sobre 
o mesmo assunto. Da pri-
meira vez, o Presidente da 
República enviou o diploma 
para o Tribunal Constitu-
cional, que considerou que 
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NESTE NATAL

 SEPARAR OS RESÍDUOS
É DAR PRENDAS AO PLANETA

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

Ao aproximar-se o ciclo 
festivo do Natal – que, não 
obstante a contração eco-
nómica de muitas famílias, 
será o habitual pico anual 
de consumo – impõe-se 
uma breve reflexão sobre o 
que fazer aos resíduos, de 
todo o tipo, que as festas na-
talícias (exa)geram.

Falo de “resíduos” – e não 
de “lixo”. E nesta diferencia-
ção semântica está a chave 
do problema – ou, melhor, 
a sua solução. É que um 
“recurso” é um “ativo” eco-
nómico, é um “valor” – e 
como tal deve ser aprovei-
tado e valorizado. De que 
modo? – é a questão que, 
mormente nesta quadra, 
devemos colocar-nos, para 
que também o nosso plane-
ta (o único onde a vida hu-
mana é possível, e de onde 
vêm todos os recursos que 
consumimos) tenha o seu 
Natal. (Sim, no respeito, 
que necessitamos ter, pela 
sua capacidade de regenera-
ção, há muito excedida pela 
nossa “pegada”).

O Natal é, pois, em ter-
mos ambientais, a melhor 
oportunidade para falar-
mos de “economia circular” 
– ou seja, das várias vidas 
que os produtos devem ter. 
Acabou-se o tempo da “eco-
nomia linear” – do usar e 
deitar fora. Ao dar aos pro-
dutos (a todos eles – até à 
água) uma segunda ou uma 
terceira vida, através de su-
cessivas reutilizações ou re-
ciclagens, estamos a poupar 
recursos novos ao planeta, 
estamos portanto a aliviar 
as exigências de produção 
que desregulam o seu natu-
ral funcionamento.

OPINIÃO

Na base deste novo con-
ceito, que apela à consciên-
cia e à participação dos ci-
dadãos, está a separação dos 
resíduos, sem a qual não é 
possível a sua reciclagem 
nem a sua reutilização. O 
ideal seria mesmo (lá che-
garemos) que todo o pro-
cesso fosse antecedido pela 
redução do consumo de 
alguns recursos, que é per-
feitamente viável sem dimi-
nuir o que designamos por 
“qualidade de vida”.

Ao apelar à necessidade 
de termos, nesta quadra, 
uma consciência ecológica 
ainda maior, tenho presente 
que a população da Póvoa 
de Varzim (de todo o con-
celho) vem adotando, nos 
últimos anos, uma atitude 
crescentemente responsável 
no tocante à separação do-
méstica dos resíduos (que é 
aquilo que, neste processo, 
lhe compete fazer).

Atentemos, por exemplo, 
nos resíduos alimentares. 
Em março de 2021, teve 
início a sua recolha, porta-
-a-porta, em Aver-o-Mar, 
entretanto (em Novembro) 
alargada à cidade (Norte, 
Matriz e Sul) e, já em 2022, 
à Mariadeira e a parte do 
Bairro Sul. Resultado: já fo-
ram recolhidos 582 tonela-
das, que, transformadas em 
composto, voltaram à terra 
como fertilizante orgânico 
natural. O planeta agradece.

Nas zonas mais densa-
mente habitadas, a Câmara 
instalou, em julho de 2021, 
47 equipamentos, cujo 
acesso, condicionado e vo-
luntário, só é possível com 
chave eletrónica. Resultado: 
foram aí recolhidas mais de 

111 toneladas de resíduos 
alimentares. E o processo 
alarga-se: estão (neste de-
zembro) em distribuição 
mais 82 desses equipamen-
tos; o no próximo verão se-
rão instalados mais 22.

No tocante a resíduos ver-
des, o processo é semelhan-
te – e os resultados também. 
Em abril de 2021, teve início 
a recolha em contentores de 
proximidade: 570 contento-
res nas freguesias, além de 
sacos para apoio à separa-
ção. Resultado: 3.144 tone-
ladas já recolhidas e trans-
formadas em composto. De 
novo, o planeta agradece.

Este é o caminho – e es-
tamos a percorrê-lo bem, 
embora ainda só no início. 
A recolha porta-a-porta 
(único sistema que permite 
identificar o produtor dos 
resíduos e, portanto, distin-
guir/premiar as boas práti-
cas) ainda só chegou a 25% 
da nossa população. Não 
obstante as 1172 toneladas 
já recolhidas neste ano (das 
quais, 450 – ou seja, 38% 
- são de resíduos alimenta-
res), estes valores, que im-
pressionam positivamente, 
têm ainda grande margem 
de progressão.

A prova de que o desafio 
ambiental que temos pela 
frente é ainda muito gran-
de, em matéria de resíduos, 
está nestes números, verda-
deiramente preocupantes: 
70% dos resíduos que o mu-
nicípio recolhe foram depo-
sitados em contentores para 
resíduos indiferenciados, 
ou seja, não separados. E a 
esmagadora maioria destes 
resíduos poderia ser valori-
zada (através da sua recicla-

gem) se houvesse separação 
e consequente deposição 
em ecopontos.

Para que tenhamos a no-
ção do potencial (ecológi-
co e, portanto, económico) 
associado aos resíduos que 
produzimos, fixemos este 
número: nós, Poveiros (da 
cidade e das freguesias), 
produzimos ligeiramente 
mais de 4 mil toneladas de 
resíduos mensais!

E, para nossa satisfação, 
fixemos também este: não 
obstante o grande desa-
fio que temos pela frente, 
para atingirmos as metas 
europeias em termos de 
reciclagem, a Póvoa é, na 
área servida pela LIPOR, o 
primeiro município a atin-
gir (e até a ultrapassar) o 
objetivo proposto: 100 Kg 
de resíduos reciclados por 
habitante em cada ano, no 
tocante a embalagens de 
plásticos/metal, papel/car-
tão e vidro.

O Natal que aí está será, 
estou certo disso, uma boa 
oportunidade para melho-
rarmos estes indicadores.

E todo este processo – se 
comparado com o que te-
mos perto de nós, instalado 
por municípios do Minho 
– é, felizmente para nós e 
infelizmente para os mi-
nhotos e para o país, a de-
monstração do muito que 
há a fazer nesta matéria. O 
insuportável mau cheiro do 
aterro de Paradela é apenas 
o mais evidente sintoma de 
um conceito errado: depo-
sitar em aterro recursos que 
deviam ser valorizados.

P.R.
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AS ANEDOTAS
Há dois alentejanos que vão à feira de Beja e compram dois porcos, 
um para cada um. Então, chegam à aldeia e metem os dois porcos na 
mesma pocilga. Entretanto, anoitece e um dos compadres começa-se a 
lembrar:
- Compadre, temos que fazer um sinal aos porcos para saber qual é o 
porco de um e o porco do outro!
- Tá bem! – responde o outro.
No outro dia encontram-se, e diz um para o outro:
- Então compadre, já fez o sinal ao porco? 
- Já sim senhor! Cortei-lhe metade do rabo. - Responde o segundo:
Diz o primeiro:
- Ó compadre, você não quer lá ver que eu � z o mesmo ao meu?!
- Não há problema compadre! A gente faz outro sinal… – esclarece o 
alentejano.
No outro dia:
- Então compadre, qual foi o sinal que fez desta vez ao porco?
- Olhe compadre, cortei-lhe metade da orelha direita! – responde o 
outro.
E diz o primeiro:
- Ó compadre, você não quer lá ver que eu � z o mesmo ao meu?!
- Mas olhe! Deixe lá isso, você � ca com o branco que eu � co com o 
preto…

Duas amigas falavam de outra que era loira:
- Sabes que vi a Xana no outro dia?
- E como estava ela? – pergunta a outra interessada.
- Estava ela e outra loira numa mota a discutirem quem ia à janela!

A esposa chega a casa, vai ao quarto e vê quatro pernas debaixo 
do lençol. Irritada, sem pensar duas vezes, agarra um taco de 
golfe e começa a bater nos dois sem piedade.
Já satisfeita pela vingança, vai à cozinha beber água e � ca 
surpreendida ao encontrar o marido a ler o jornal. Diz ela:
- O que estás aqui a fazer?
Explica o marido:
- Olá Amor! Já chegaste? Os teus pais chegaram hoje depois de 
uma viagem longa, deixei-os dormir na nossa cama, espero que 
não os tenhas acordado…

Dois putos na brincadeira, grita um:
- Mãe! O mano mordeu o nariz da avó!
- Ouve lá, meu menino – diz a mãe furiosa ao outro � lho – ou te 
portas bem ou mando fechar o caixão…
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16 dezembro, sexta

‘Estranho Mundo’, ci-
nema, Teatro de Vila do 
Conde às 10h e 14h45 
(repete dia 17)

A Ministra Maria do Céu 
Antunes fez questão de 
participar, na quarta-feira, 
na tradicional confraterni-
zação de Natal do Grupo 
AGROS, liderado por Idali-
no Leão. 

A governante responsável 
pelas pastas da Agricultuira 
e da Alimentação regressou 
às instalações da empresa 

MINISTRA NO NATAL NA AGROS

17 dezembro, sábado

‘Cozinha ao Vivo - 
Doçaria de Natal’, no 
Mercado da Póvoa, em 
parceria com a Proandi, 
a partir das 10h

‘Mega Aula de Hidro-
ginástica’, a favor do 
Instituto Madre Matilde, 
na Piscina da Varzim 
Lazer, às 10h45

23º Concurso “Delí-
cia de Rabanada”, no 
Posto de Turismo dos 
Torrões, às das 16h  

Lançamento do livro 
“A guardiã das coisas 
perdidas”, de Sofia de 
Azevedo Teixeira, na 
Biblioteca Municipal 
Rocha Peixoto, às 17h

‘Vila do Conde: 30 
freguesias 30 caminha-
das’, em Mindelo, com 
saída da Igreja Paro-
quial, a partir das 9h15 

Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde fizeram parte da 
rota de uma operação que a 
PSP desencadeou na quar-
ta-feira.

Matosinhos e Funchal 
também foram localida-
des visitadas pelos agentes 
numa ação que contou com 
a colaboração de outras 
valências policiais. Foram 
apreendidas 4 mil doses de 
cocaína, haxixe, cannabis, 
MDMA e ecstasy, mas tam-

PSP DETEVE ABASTECEDORES DE DROGA
bém 75 mil euros em notas, 
duas viaturas, cinco facas 
para ‘corte de produto’, duas 
armas e ainda dez balanças 
de precisão. 

Foram detidas 18 pessoas 
com idades entre os 29 e 
47 anos, entre as quais um 
cidadão brasileiro e 4 mu-
lheres. Todos os implicados 
vão ser levados esta sexta-
-feira ao Tribunal de Ma-
tosinhos. Em causa estão, 
na sua maioria indivíduos, 

“relacionados à restauração 
e/ou organização de eventos 
musicais” que “tinham tam-
bém peso na venda de estu-
pefacientes diretamente ao 
consumidor nos principais 
espaços de animação notur-
na dos concelhos de Vila do 
Conde e Póvoa de Varzim”.  

Das 49 buscas efetuadas 
na totalidade da operação, 
duas ocorreram em “estabe-
lecimentos de restauração e 
bebidas” situados nos dois 

concelhos.
A operação foi a conse-

quência de um trabalho em 
curso na Oitava Esquadra da 
Divisão de Investigação Cri-
minal da PSP, sediada nas 
Caxinas, que ativou todas 
as estruturas semelhantes 
do Comando Metropolitano 
do Porto e da Madeira, para 
além de outras valências 
como a Unidade Especial de 
Polícia e Equipas de Inter-
venção Rápida.

18 dezembro, domingo

‘Oratória de Natal’, 
concerto pela Escola 
de Música da Póvoa 
de Varzim, na  Igreja 
da Nossa Senhora da 
Lapa, às 21h

em Argivai, onde já tinha 
estado em Setembro na 
Agrosemana, tendo deixa-
do uma mensagem em que 
salientou o “empenho e a 
cooperação com todo o se-
tor, tendo sempre em vista 
o justo rendimento e a ga-
rantia da viabilidade e sus-
tentabilidade da agricultura 
nacional”. 

A GNR de Barcelos de-
teve em Vila do Conde três 
homens, com idades entre 
os 30 e os 40 anos, por fur-
to, recetação de material 
furtado e circulação num 
carro com matrícula fal-
sa. Durante uma ação de 
policiamento, os militares 
aperceberam-se de um veí-
culo suspeito e, após abor-
dagem, fizeram uma fisca-

GNR RECUPERA MATERIAL FURTADO
lização ao mesmo. Além de 
constatar que o carro estava 
em situação ilegal, tendo 
sido por isso apreendido, foi 
possível recuperar diverso 
material proveniente de fur-
tos em interior de viaturas, 
que tinham ocorrido du-
rante a noite anterior. Entre 
os bens recuperados estão: 
um computador portátil; 
30 relógios; vários pares de 

calçado e óculos de sol; 100 
maços de tabaco; diversos 
perfumes e bebidas alcoó-
licas; gorros e ferramentas 
utilizadas para arrombar 
viaturas e dezenas de cha-

ves e comandos de portões. 
Algum deste material foi já 
devolvido aos proprietários. 
Os detidos foram constituí-
dos arguidos e os factos co-
municados ao Tribunal.


