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DESTAQUE

O “Bebé Natal” do Cen-
tro Hospitalar da Póvoa 
de Varzim / Vila do Con-
de é um rapaz que veio 
ao mundo no passado dia 
25 às 21h04. Oriundo de 
Esposende, o menino Or-
lando Afonso nasceu com 
um peso de 3 quilos e 410 
gramas e 51 centímetros 
de altura. Diz o CHPVVC 
que é “um menino per-
feito no nosso Presépio”, 
aproveitando para desejar 
felicidades ao bebé e aos 
pais, que assim viveram 
um Dia de Natal bem es-
pecial.

Refira-se que as in-
formações deste género 
ganham cada vez mais 
relevância já que, no es-
paço mediático, veio re-
centemente à liça a possi-
bilidade de ser encerrada 
a urgência obstétrica no 
hospital poveiro, confor-
me sugeriu a Comissão de 
Acompanhamento criada 
pelo Ministério da Saúde, 
embora ainda não haja 
qualquer decisão e os au-
tarcas locais já tenham 
manifestado a esperança 
de que tal cenário não se 

É DE ESPOSENDE O ‘BEBÉ NATAL’ DO 
CENTRO HOSPITALAR PÓVOA / V.CONDE

alguns de bem longe. Os 
números e dados não são 
finais porque ainda estamos 
a uns dias de encerrar 2022, 
tendo sido revelado pela 
autarquia poveira no final 
de uma visita do edil Aires 
Pereira à unidade local, no-
meadamente aos serviços 
de urgência, obstetrícia e 
ortopedia. 

Também o presidente 
vilacondense, Vítor Costa, 
visitou o hospital poveiro 
depois de passar igualmen-
te pela unidade de Vila do 

chegue a concretizar.

1400 PARTOS EM 2022

A propósito, é de subli-
nhar que o Centro Hospita-

lar Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde já registou este ano 
cerca de 1400 partos, mui-
to deles de pais provenien-
tes de concelhos vizinhos, 

Conde. Os dois presi-
dentes foram recebidos e 
acompanhados pelo Con-
selho de Administração, 
liderado por José Gaspar 
Pais, que aproveitou para 
abordar os projetos que 
estão em curso para im-
plementação no médio e 
longo prazo. Aires Pereira 
e Vítor Costa fizeram tam-
bém questão de contactar 
com dezenas de utentes e 
profissionais de saúde, for-
mulando desejos de Festas 
Felizes a todos.
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MUNICÍPIOEM FOCO

Um grupo de pais com 
filhos autistas decidiu que 
está na hora de criar uma 
associação dedicada espe-
cialmente a quem reside 
na Póvoa de Varzim ou 
em Vila do Conde. Par-
tindo do exemplo do que 
é feito a nível regional pela 
Associação Portuguesa 
para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Au-
tismo, o objetivo é recriar 
esse trabalho a nível local. 
António Ferreira lidera 
o núcleo vilacondense 
da APPDA e assegura ter 
já reunido uma equipa 
com cerca de 20 pais para 
avançar.

O responsável revelou 
que o passo seguinte será 
contactar autarquias e 
entidades privadas para 
tentar encontrar um es-
paço que possa ser cedido 
no sentido de permitir lá 
instalar um ATL o mais 
brevemente possível. Este 
é uma das principais ca-
rências detetadas nos dois 
municípios e já foi defini-
da como a valência prio-
ritária a disponibilizar, 

indo de encontro a uma 
necessidade muito sentida 
pelos pais, sobretudo na 
época de verão e de férias 
escolares. 

Pela experiência ad-
quirida, António Ferreira 
acredita que o universo de 
pessoas com autismo a re-
sidir nas duas localidades 
ultrapasse uma centena, 

ASSOCIAÇÃO PARA AJUDAR JOVENS AUTISTAS 
VILACONDENSES E POVEIROS NASCE EM 2023

com este projeto: ajudar 
a preparar o futuro e a 
orientar a independência 
de quem hoje é criança, 
mas um dia será adulto, 
libertando muitos pais 
de uma preocupação que 
neste momento apira no 
ar. Sendo jovens poveiros 
e vilacondenses, os pais 
com crianças autistas en-
tendem que está na hora 
de finalmente reunir uma 
solução local que os pos-
sa servir sem terem de se 
deslocar para o Porto ou 
Braga, por exemplo, onde 
há bons serviços, mas a 
uma distância geográfica 
que rouba bastante tempo 
em deslocações. 

Este grupo de pais, que 
também tem Mário Oli-
veira como um dos res-
ponsáveis, promoveu re-
centemente um convívio 
na freguesia de Malta que 
reuniu algumas crianças 
e familiares que esperam 
em 2023 ver concretizar 
este sonho que deram a 
conhecer numa recen-
te passagem pela Rádio 
Onda Viva. 
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embora este possa ser um 
número que peque por es-
casso dada a dificuldade de 
contacto entre todos, algo 
que poderá mudar com a 
criação da nova entidade.

O apelo ao voluntariado 
de técnicos será também 
um pormenor bastante 
importante nesta fase de 
preparação do lançamento 

da associação, sendo que 
por agora uma psicóloga já 
está a ajudar, mas mais es-
pecialistas na área do autis-
mo são muito bem vindos, 
sublinham os promotores 
desta iniciativa. António 
Ferreira deu mesmo o 
exemplo do vivido com o 
filho de 6 anos para justi-
ficar a decisão de avançar 



 NOTÍCIAS ONDA VIVA | 29 DEZEMBRO 2022 | 5

MUNICÍPIO

INFLAÇÃO AUMENTA FATURA DA ÁGUA EM 2023
O Executivo Municipal 

da Póvoa de Varzim apro-
vou, apenas com os votos 
da maioria PSD, a atuali-
zação dos valores do Tari-
fário dos Serviços Públicos 
de Abastecimento de Água 
para Consumo Humano, 
de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas e de 
Gestão de Resíduos Urba-
nos. 

A subida será de 2,7 por 
cento, relativa à infl ação 
prevista para 2023. O edil 
Aires Pereira explicou que 
esta medida “irá repercutir 
um aumento residual nas 
faturas, correspondente a 
51 cêntimos/mês para 5 
m³, de 81 cêntimos/mês 
para 10 m³ e de 1,15 euros/
mês para 15 m³ de consu-
mo”, tendo recordado que 
“já não havia qualquer 
atualização desde 2009” e 
frisado ser “necessária ago-
ra para fazer face à atual 
infl ação e para evitar a des-
valorização dos referidos 
serviços, com efeitos a par-
tir de 1 de janeiro de 2023”. 

A vereação socialista vo-
tou contra este aumento 
que considerou ser “uma 

tência domiciliária, entre 
outros aspetos.

ELOGIO AOS 
BOMBEIROS 
E PLANO APROVADO

Aires Pereira fez questão 
de elogiar a dinâmica que 
tem sentido nos últimos 
meses na Associação Hu-
manitária de Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de 
Varzim. A propósito da 
aprovação de um subsí-
dio extra de 30 mil euros 
para os elementos do cor-
po ativo, que o presidente 
da Câmara considera ser 
“um importante incentivo 
ao voluntariado”, Aires Pe-
reira confessou estar agra-
dado com a dinâmica do 
atual comando na captação 
de novos elementos, asse-
gurando fi car “mais sosse-
gado quanto ao futuro da 
instituição”. 

Num dossier em que os 
Bombeiros desempenham 
um importante papel, refi -
ra-se que foi também apro-
vado o Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 

surpresa” e que vai signifi -
car uma receita aproxima-
da de 300 mil euros para 
os cofres municipais. João 
Trocado acusa a autarquia 
de estar “em contraciclo” 
com “várias Câmaras  que 
se esforçam por reduzir os 
encargos sobre os muníci-
pes”. O líder do PS aponta a 
ausência “dessa necessida-
de de fi nanciamento adi-
cional na apresentação do 
orçamento municipal para 
2023”, momento em que 
até propuseram a descida 
do preço, criticando “o pre-
sente de Natal bem amargo 
que surge em período das 
festas, quando toda a gente 
se distrai das notícias”. 

FUNDO LOCAL DE 
EMERGÊNCIA 
SOCIAL APROVADO

O Fundo Local de Emer-
gência Social da Póvoa 
de Varzim vai voltar a ter 
uma verba de 150 mil eu-
ros para apoiar famílias 
e pessoas a fazer face a 
encargos inesperados ou 
em situações urgentes e 
excecionais. A Câmara 
da Póvoa aprovou a ver-
ba para 2023 e também as 
normas de funcionamento 
que defi nem a atribuição 
desta ajuda aos agregados 
familiares com difi culda-
des socioeconómicas no 
concelho. Nestes apoios 

estão ajudas para suportar 
as despesas da água, luz, 
gás, telefone e habitação. O 
edil Aires Pereira sublinha 
ser importante que o FLES 
dê resposta aos problemas 
que se deverão agravar no 
próximo ano. 

A propósito e ainda na 
área social, refi ra-se que a 
Póvoa de Varzim recebeu 
recentemente a distinção 
de Autarquia Mais Fami-
liarmente Responsável. 
Esta visa reconhecer, a ní-
vel nacional, as boas práti-
cas municipais em matéria 
de política de família, sen-
do atribuída pelo Observa-
tório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis. 

O município poveiro 
conquista este galardão 
há 5 edições consecutivas 
graças aos apoios dados 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, nos 
serviços básicos ao nível 
do tarifário social da água, 
na educação e formação 
através de apoios no trans-
porte, refeições e manuais 
escolares, na habitação, 
através da redução do IMI, 
ou do serviço de teleassis-
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A RABANADA CONTINUA A DELICIAR
A 23ª edição do Con-

curso “Delícia de Raba-
nada”, realizada no Posto 
de Turismo (Torreões) 
no passado dia 17, ficou 
marcada pela vitória de 
um antigo vencedor. Des-
ta vez concorreram 19 es-
tabelecimentos poveiros 
e os distinguidos foram o 
Café Pérola do Mercado 
(1.º Classificado pelo júri); 
Restaurante Albatroz (2.º); 
Restaurante Tapas e Me-
lodia (3.º) e Padaria São 
Domingos (Prémio do Pú-

VERBA QUE ERA PARA A CLARINHA AJUDA DUAS CRIANÇAS
Está ainda na memória 

de todos a maratona soli-
dária de cycling que ocor-
reu na Póvoa de Varzim no 
final de novembro. O obje-
tivo era ajudar a pequena 
Clarinha, uma menina po-
veira que padecia de para-
lisia cerebral e acabou por 
morrer passados alguns 
dias por causa de compli-
cações surgidas após uma 

intervenção cirúrgica.Nesse 
evento organizado pela Var-
zim Lazer, em parceria com 
vários ginásios locais, foram 
angariados 7 mil euros que, 
por acordo entre promo-
tores e os pais da Clarinha, 
foram recentemente entre-
gues a duas outras causas: à 
da “Margarida, uma meni-
na que em 2018 sofreu um 
derrame cerebral severo” 

e à do “pequeno Salvador 
que precisa de uma ortótese 
craniana de forma a corrigir 
uma deformação grave do 
crânio”, explica a empresa 
municipal, que renovou o 
agradecimento a todos que 
colaboraram na ação soli-
dárria e envia uma “uma 
sentida mensagem de apoio 
e conforto aos pais da Cla-
rinha”.

blico). A iniciativa pro-
movida pelo Município 
da Póvoa de Varzim visa 
eleger, na época natalícia, 
a melhor rabanada povei-
ra. Como é tradição, tam-
bém decorreu um sorteio 
entre as Instituições Par-
ticulares de Solidariedade 
Social do concelho, tendo 
calhado ao Instituto Ma-
dre Matilde a oportunida-
de de receber a verba ar-
recadada com a venda das 
rabanadas do concurso. 

Pub
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Vítor Correia
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POVEIROS SOLIDÁRIOS COM OS BOMBEIROS
Os Bombeiros da Pó-

voa de Varzim angaria-
ram este ano quase 28 
mil euros na recolha que 
é feita nas freguesias do 
concelho antes da época 
festiva. O valor, mesmo 
em tempo de crise, é o 
mais alto de sempre e foi 
revelado pela autarquia 
durante o tradicional 
jantar de Natal que reu-
niu os autarcas locais, a 
Direção e o Comando da 
associação humanitária. 

Como é hábito, a Câ-
mara Municipal decidiu 
duplicar a verba ao con-

ceder um subsídio extra 
num montante semelhante 
ao dos donativos, uma pro-
posta do edil Aires Pereira 
que foi aprovada na últi-
ma reunião do executivo. 

Por este motivo, este vol-
tou a ser um Natal especial 
para as famílias de sete de-
zenas de bombeiros povei-
ros. A verba foi dividida 
pelos elementos do corpo 
ativo que foram chamados 
ao quartel para receber a 
respetiva fatia e também as 
várias ofertas que são tra-
dicionais desta época por 
parte da direção e de algu-

DUARTE DIAS RECEBEU PRÉMIO ANTÓNIO LOPES DA CONCEIÇÃO
Foi com o VIII Con-

certo de Gala que a Ban-
da Musical da Póvoa de 
Varzim assinalou o 75.º 
aniversário e os 158 anos 
de história da música fi -
larmónica poveira. O es-
petáculo encheu o Cine-
-Teatro Garrett e contou 
com sete dezenas de artis-
tas em palco que apresen-
taram um reportório que 

pode também ser escutado 
no recente CD lançado pela 
coletividade presidida por 
Paulo Sousa.

O Rancho Poveiro atuou 
também como convidado 
especial num evento que fi -
cou marcado pela distinção 
de Duarte Dias, que toca 
bombardino, com o Prémio 
António Lopes da Concei-
ção, que reconhece o Mú-

sico do Ano 2022 e home-
nageia a principal fi gura da 
história da Banda Musical 
da Póvoa de Varzim. 

Pub

mas empresas do concelho. 
O comandante Joaquim 

Moreira registou com agra-
do a junção de todos estes 
‘miminhos’ que considera 
serem um justo reconhe-

cimento pelo trabalho, 
empenho, dedicação e 
altruísmo demonstra-
dos durante o ano em 
prol da segurança e so-
corro da comunidade.
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FREGUESIAS

QUARTEL DE BEIRIZ RECEBEU SÍMBOLOS 
DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Os dois símbolos da Jor-
nada Mundial da Juventude 
passaram na passada quin-
ta-feira pela Escola dos Ser-
viços. O quartel do Exército 
situado em Beiriz acolheu a 
Cruz e o ícone de Nossa Se-
nhora Salus Populi Romani.

Segundo o padre Gui-
lherme Peixoto, pároco de 
Amorim / Laundos e major 
do Serviço de Assistência 
Religiosa do Exército, a re-
ceção dos símbolos foi feita 
à Porta de Armas, com o 
Destacamento da Banda do 
Exército – Porto, seguindo 
em procissão para o Audi-
tório Brigadeiro Areias Pei-
xoto. No auditório, os sím-
bolos foram recebidos pelos 
Coros Infantis de Pequenos 
Cantores de Amorim e Lau-
ndos, com a maestrina Li-
liana Sofia Coelho, e o pia-
nista acompanhador David 
Baptista Pereira, tendo sido 
interpretado o hino da JMJ 
Lisboa 2023.

Esta visita foi presidida 

pelo bispo das Forças Ar-
madas e de Segurança, D. 
Rui Valério, contando com 
a presença do comandante 
da Escola dos Serviços, co-

ronel António Manuel Je-
sus Coelho dos Santos, do 
vice-presidente do Muni-
cípio da Póvoa de Varzim, 
Luís Diamantino Batista, 

entre outras entidades mi-
litares, civis e religiosas. A 
cruz e o ícone de Nossa Se-
nhora Salus Populi Romani 
estão a percorrer as dioce-

ses católicas portuguesas, 
sendo que até ao próximo 
dia 29 de dezembro estão a 
peregrinar na Diocese das 
Forças Armadas e das For-
ças de Segurança.
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FREGUESIAS

BEm Laundos, na Pó-
voa de Varzim, há vários 
presépios para apreciar 
nos diferentes lugares da 
freguesia, mas mais re-
centemente surgiu um 
especial e de ... protesto. 
Todas as figuras estão a 
tapar o nariz, com exce-
ção do menino Jesus que 
chora, tudo isto em alusão 
ao sofrimento e à angús-
tia trazidos pelos maus 
cheiros que são libertados 
pelo aterro construído ali 
ao lado, em Paradela, já no 
concelho de Barcelos. A 
Junta de Laundos explica 

que, além das habituais per-
sonagens do presépio, que 

PRESÉPIO EM LAUNDOS PROTESTA 
COM MAUS CHEIROS DO ATERRO

pontifica no centro da ro-
tunda na Estrada Nacional 

Foi com 80 anos de ida-
de que faleceu António 
dos Santos Matos. A morte 
do sacristão da paróquia 
de Amorim foi dada com 
pesar pelo pároco Guilher-

AMORIM PERDE SACRISTÃO HISTÓRICO
me Peixoto, que lamentou 
a perda de alguém que de-
sempenhou essas funções 
nos últimos 56 anos.  O 
falecimento sucedeu no 
passado dia 22 e o funeral 

realizou-se no sábado numa 
cerimónia presidida por D. 
Nuno Almeida, bispo auxi-
liar de Braga. António dos 
Santos Matos nasceu em 31 
de Março de 1942 e casou 

também uma árvore for-
mada com uma pilha de 
objetos que representam 
“resíduos mal tratados e 
o desrespeito pela Mãe 
Natureza”. Acrescenta 
ainda a mesma enti-
dade: “Ninguém esco-
lhe o sítio para nascer, 
mas podemos escolher 
o local onde viver. Nós 
Lanutenses escolhemos 
esta linda terra e não va-
mos deixar que outros a 
estraguem”. Recorde-se 
que, pelo efeito ambien-
tal negativo nas fregue-
sias poveiras de Rates e 
Laundos, a Câmara da 
Póvoa de Varzim anun-
ciou que iria queixar-se 
em tribunal do mau fun-
cionamento da estrutura 
edificada pela Resulima.
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205 (junto ao acesso para 
a zona industrial), existe 

a 10 de junho de 1967 com 
Maria Rosa Lopes Carneiro. 
O casal teve quatro filhos: 
Paulo Manuel, Maria Luísa, 
Rui Miguel e Domingos Lo-
pes Matos.
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OCORRÊNCIAS 

Quatro homens e uma 
mulher foram colocados 
em prisão preventiva, até 
à realização de julgamento, 
na sequência de uma ope-
ração da PSP contra o trá-
fi co de droga, desenvolvida 
pela 8.ª Esquadra da Divi-
são de Investigação Crimi-
nal sedeada nas Caxinas. 
Como lhe contamos na 
passada edição, a ação foi 
desenvolvida no passado 
dia 14 na Póvoa de Var-
zim, Vila do Conde, Ma-
tosinhos e Funchal. Foram 
apreendidas quase quatro 
mil doses de diverso estu-
pefaciente como “cocaína 
(2600 doses), haxixe (531), 
Cannabis (274), MDMA e 
Ecstasy (504)”, mas tam-
bém “75 mil euros em 
notas, duas viaturas, cinco 
facas para ‘corte de pro-
duto’, duas armas e ainda 
dez balanças de precisão”. 
Entre as armas fi guraram 
uma elétrica (teaser) e qua-
tro navalhas, além de uma 
soqueira. No rol de apreen-

MESTRE SOBREVIVEU A NAUFRÁGIO FATAL 
Apenas um pescador so-

breviveu ao naufrágio de 
um barco de pesca de Vila 
do Conde, com quatro tri-
pulantes a bordo, na ma-
nhã do passado dia 17, na 
zona da Nazaré. O vilacon-
dense Rui Camaço, de 42 

anos, mestre da embarcação 
“Letícia Clara”, foi o único a 
salvar-se. Na sequência da 
tragédia, dois indonésios e 
um marroquino ainda con-
tinuam desaparecidos. Rui 
Camaço salvou-se ao con-
seguir nadar até à praia de 

PRISÃO PREVENTIVA PARA SUSPEITOS DE TRÁFICO
delito”. O detido vai ser leva-
do a tribunal para aplicação 
das medidas de coação. 

PSP FEZ 
MAIS DETENÇÕES 

A PSP fez várias deten-
ções relacionadas com o 
tráfi co de droga nos últimos 
dias. 

Um dos detidos foi um es-
tudante de 22 anos, residen-
te em Vila do Conde, que foi 
apanhado com 12 doses de 
haxixe às 2h45, na rua Ber-
nardino da Ponte, na Póvoa 
de Varzim, por elementos 
da Divisão de Investigação 
Criminal.

Outra detenção suce-
deu também de madruga-
da, pelas 2h15, na rua José 
Ferreira Coelho, na Póvoa 
de Varzim, por agentes da 
Esquadra de Intervenção e 
Fiscalização Policial da Di-
visão de Vila do Conde, que 
apanharam um carpinteiro 
de 27 anos com haxixe su-
fi ciente para 12 doses indi-

viduais.
Mais um caso ocorreu 

no passado dia 23, na Rua 
Almirante Reis, na Póvoa 
de Varzim, por volta da 
uma e meia da madruga-
da, altura em que foi inter-
cetado um desempregado, 
com 41 anos, que tinha 
haxixe sufi ciente para ser 
repartido por 16 doses. 

Finalmente, destaque 
para os casos do início 
desta semana: primeiro 
foi intercetado um ho-
mem com 30 anos, opera-
dor de caixa, que estava na 
Travessa Infante D. Henri-
que, por volta das 21h30 
de segunda-feira, na posse 
de liamba que dava para 
repartir por 64 doses indi-
viduais; depois, às duas da 
madrugada de terça-feira, 
na Avenida José Régio, foi 
apanhado um jovem estu-
dante, com 19 anos, resi-
dente no concelho e que 
tinha haxixe sufi ciente 
para ser repartida por 20 
doses. 

Pedrogão após passar várias 
horas no mar agarrado a 
uma bóia de sinalização. O 
pescador esteve primeiro in-
ternado no hospital de Leiria 
e depois no hospital da Pó-
voa de Varzim, mas acabou 
por ter alta e regressar a casa, 

nas Caxinas, passados 
quatro dias. O mau tem-
po terá estado na origem 
do naufrágio quando o 
barco operava ao largo da 
Figueira da Foz na captura 
de polvo. 

detidos têm de se apresen-
tar três vezes por semana às 
forças de segurança. 

‘CORREIO DE DROGA’ 
DETIDO PELA PJ

Um homem com apenas 
22 anos foi detido pela Po-
lícia Judiciária, na Póvoa de 
Varzim, com três quilos de 
cocaína que dariam para a 
repartição por mais de trin-
ta mil doses individuais.  
Em comunicado emitido 
na passada quinta-feira, a 
PJ revela que a droga com 
“elevado grau de pureza”, foi 
transportada de São Paulo, 
no Brasil, para o aeroporto 
do Porto, “dissimulada na 
bagagem” do indivíduo que 
foi apanhado “em fl agrante 

sões constaram ainda 3 
computadores e 26 telemó-
veis. Ao todo foram detidas 
18 pessoas, com idades en-
tre os 29 e 47 anos, que par-
ticipariam num esquema de 
abastecimento de drogas a 
diversas festas privadas. Um 
dos detidos em prisão pre-
ventiva “é o proprietário de 
uma discoteca e bares situa-
dos em Vila do Conde e Pó-
voa de Varzim”. Outro preso 
é “natural de Vila do Conde” 
com ligações ao Funchal e 
considerado pelas autorida-
des como “o líder da rede”. 
Um colaborador, brasileiro 
a residir em Vila do Con-
de, foi igualmente enviado 
para a cadeia de Custóias e 
uma mulher foi encaminha-
da para o a prisão de Santa 
Cruz do Bispo. Os restantes 

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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OCORRÊNCIAS

Danny Eusébio foi ab-
solvido dos crimes de 
homicídio qualifi cado e 
escravidão sobre um fun-
cionário ucraniano. 

O empresário hortícola 
da Póvoa de Varzim ou-
viu a sentença na tarde do 
passado dia 21, no Tribu-
nal de Matosinhos, tendo 
sido apenas condenado 
pelo crime de profanação 
de cadáver, na pena de pri-
são de um ano, suspensa 
na execução. 

EMPRESÁRIO ABSOLVIDO DO CRIME DE HOMICÍDIO
Danny Eusébio era o 

principal arguido do pro-
cesso em que estava acu-
sado de vários crimes pelo 
Ministério Público, sendo 
suspeito de sodomizar mor-
talmente Oleg Beregovenko 
em junho de 2021.

O coletivo de juízes en-
tendeu não haver provas 
de que foi o empresário de 
43 anos o responsável por 
ter provocado as graves le-
sões que causaram a morte 
ao imigrante de 51 anos. A 

DETIDO SUSPEITO DE PORNOGRAFIA DE MENORES
A Polícia Judiciária de-

teve, na passada semana, 
um homem fortemente in-
diciado pela prática de cri-
mes de pornografi a de me-

nores na Póvoa de Varzim. 
A investigação teve iní-

cio após uma sinalização 
por entidades internacio-
nais relativa a partilha de 

juíza presidente referiu que 
não foi apurada a motiva-
ção para o sucedido e que 
o objeto do crime não foi 
encontrado, desconhecen-
do-se a hora e o local onde 
a morte ocorreu. Por haver 
dúvidas que não foram dis-
sipadas, a entidade judicial 
decidiu-se pela absolvição 
do crime de homicídio. 

A mãe, a mulher e o só-
cio do principal suspeito 
também foram condenados 
à pena suspensa de um ano 

por profanação de cadá-
ver. Os três terão apenas 
ajudado a transportar o 
corpo do ucraniano para 
casa da mãe de Danny 
Eusébio. Segundo a de-
fesa dos arguidos, estes 
mudaram o cadáver de 
sítio para esconder das 
autoridades as condições 
indignas em que morava 
o ucraniano numa velha 
caravana aparcada num 
terreno junto a estufas 
agrícolas na Estela. 

conteúdos de pornografi a 
de menores em plataformas 
de internet desde agosto de 
2021. 

Na sequência de diligên-

cias de obtenção de prova, 
o suspeito foi apanhado na 
posse de inúmeros conteú-
dos multimédia de porno-
grafi a, envolvendo menores, 

que obtinha e partilhava 
online. O homem de 34 
anos foi detido em fl agran-
te delito e constituído ar-
guido.

Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde
Isaac Braga

A Juntt dd Freguesit
dd Vilt dd Condd

desejt uu Felii Nataa d 
Prrsperd And Novd
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A Junta de Freguesia de Rates
deseja  Um Feliz Natal e

Próspero Ano Novo 
a toda a população

Paulo João Silva
Presidente da Junta de Freguesia de Rates

Pub

O regresso dos comboios 
ao canal Póvoa de Varzim 
- Vila Nova de Famalicão 
é uma possibilidade plas-
mada no Plano Ferroviária 
Nacional que se encontra 
nesta altura em consulta 
pública. Apesar de terem 
sido investidos mais de 4,3 
milhões de euros (quase 
3,7 milhões de fi nancia-
mento comunitários) para 
a transformação do espaço 
numa via ciclopedonal, o 
certo é que, no documento 
governamental, o percur-
so da ecopista é apontado 
como um dos dois troços 
desativados que podem 
“ser reaproveitados para 

COMBOIO PODE REOCUPAR ECOPISTA ATÉ FAMALICÃO
te nada, captando tráfego e 
ocupando o espaço-canal 
necessário ao futuro sistema 
ferroviário”. É equacionada 
a possibilidade de, numa 
fase inicial, ser aplicada uma 
solução através de um veí-
culo rodoviário, mas tendo 
em vista a “evolução” para 
ferrovia.

Segundo o Ministério das 
Infraestruturas e Habita-
ção “será necessário avaliar, 
caso a caso, se os benefícios 
da reativação de um servi-
ço de transporte coletivo 
sobre o espaço-canal das 
linhas desativadas são efe-
tivamente maiores do que 
os de manter a via ciclável 

naquele espaço”. A mes-
ma fonte acrescenta que 
a “conversão” das liga-
ções teve “como um dos 
pressupostos a preserva-
ção do canal, acautelando 
sempre a possibilidade de 
recuperar a sua função 
ferroviária. Neste sentido, 
o investimento feito na 
criação destas ecopistas é, 
em parte, para assegurar 
a manutenção do próprio 
espaço-canal, evitando a 
sua degradação e aban-
dono”. As autarquias pre-
feriram não reagir nesta 
altura à hipótese levanta-
da pelo Plano Ferroviário 
Nacional.

solução evolutiva permite 
que mais cedo e com um 
investimento inicial mais 
modesto se possa criar um 
transporte coletivo de qua-
lidade onde hoje não exis-

um novo sistema de mobili-
dade ligeira”. A outra via que 
atualmente só tem peões e 
bicicletas é a ligação Gui-
marães – Fafe.

É referido no relatório: “A 

REGIÃO 
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REGIÃO

A Agência para a Com-
petitividade e Inovação 
anunciou ter distinguido 
centenas de empresas da 
região como “PME Líder”, 
muitas das quais consegui-
ram destacar-se ao atingir 
o patamar “PME Excelên-
cia”. 

Na Póvoa de Varzim há 

CENTENAS DE EMPRESAS PME LÍDER E EXCELÊNCIA
alcançado por 29 empresas 
de Vila do Conde, 20 da 
Trofa, 80 de Barcelos, 71 
de Famalicão e 20 de Espo-
sende.

Estes galardões são atri-
buídos em parceria com o 
Turismo de Portugal e vi-
sam reconhecer o mérito 
dos empresários e o respe-

tivo contributo para o cres-
cimento da competitivida-
de económica. 

Os resultados ofi ciais 
correspondem ao desem-
penho empresarial durante 
o ano de 2021 e assentam 
nos níveis de solidez e de 
desempenho económico-
-fi nanceiro das empresas.

R

Pub

A Câmara de EsposenA 
Câmara da Trofa assinou 
um Acordo de Coope-
ração com o Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fi ssional para a criação de 
um curso dedicado à Es-
cultura e Pintura de Arte 
Sacra. O projeto iniciado 
há 8 anos vai arrancar em 
fevereiro de 2023, na an-
tiga escola de Feira Nova, 
em S. Mamede do Coro-
nado.

O edil Sérgio Humberto 
destacou, em comunica-

CURSO PROFISSIONAL VAI PERPETUAR ARTE TROFENSE

tradicionais da escultura 
religiosa em madeira.

Recorde-se que os Santei-
ros de São Mamede foram 
reconhecidos como uma 
das 7 Maravilhas da Cultura 

Popular Portuguesa e en-
contra-se em curso o pro-
cesso para iniciar o dossier 
de candidatura deste ofício 
a Património Imaterial da 
Humanidade. 

do, que “esta arte, única no 
mundo, que tem o maior 
legado na Imagem da Vir-
gem Maria que está na Ca-
pelinha das Aparições, no 
Santuário de Fátima, tem 
obrigatoriamente que ser 
protegida por todos os Tro-
fenses”, deixando o “agrade-
cimento público e sentido a 
todos os que possibilitaram 
mais esta vitória”.

O curso será ministra-
do por mestres santeiros 
e especialistas das dife-
rentes áreas de formação, 

num total de 1300 horas. 
Os interessados deverão 
ter completado o 12º ano 
de escolaridade. O obje-
tivo da autarquia trofense 
é qualifi car os formandos 
para produção de imagens 
de vulto em madeira, de 
carater religioso, por cria-
ção ou recriação, através 
de técnicas tradicionais de 
escultura e pintura, dotan-
do-os com conhecimentos 
sobre a história, as técnicas 
e os materiais da arte sacra 
em Portugal e das técnicas 

registo de 98 “PME Líder” 
e 44 “PME Excelência”, 
uma subida de 18 e 13 em-
presas, respetivamente, em 
comparação com o ano an-
terior.

Olhando os concelhos vi-
zinhos, na primeira catego-
ria surgem 88 empresas de 
Vila do Conde, 82 da Trofa, 

218 de Barcelos, 215 de Fa-
malicão e 41 de Esposende. 
O patamar de excelência foi 
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VILA DO CONDE

RICARDO SANTOS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL, ASSEGURA QUE 
NEGÓCIOS DE NATAL CORRERAM BEM  

Em entrevista ao pro-
grama “Grande Entrevis-
ta” da Rádio Onda Viva 
(ROV), o presidente da 
Associação Comercial 
e Industrial de Vila do 
Conde (ACIVC) mani-
festou-se satisfeito com a 
procura, na época natalí-
cia, de clientes pelas lojas 
tradicionais. A infl ação e 
o temor pela crise interna-
cional tiveram certamente 
infl uência no quotidia-
no dos portugueses, mas 
Ricardo Santos entende 
que, no Natal, as pessoas 
consomem mais, designa-
damente com a compra de 
prendas, sejam elas caras 
ou mais modestas. 

No programa que já en-
contra na secção podcast 
no “site” da ROV, o diri-
gente vincou que a própria 
ACIVC procurou alindar 
a entrada das lojas (colo-
cou tapetes de cor verme-
lha) e proporcionou via-

gens gratuitas em tuk-tuks 
(transporte muito comum, 
por exemplo, na Índia) para 
levar os potenciais compra-
dores a vários locais do con-
celho.

Outra iniciativa para 
seduzir clientes foi o lan-
çamento da “Tômbola de 
Natal” que, através de um 
sorteio a realizar no Dia 
de Reis, atribuirá prémios 
monetários (primeiros 
classifi cados) a quem ti-

a terras de Vera Cruz. Ri-
cardo Santos já liderou 
uma comitiva que fez a 
primeira incursão em 
Santos e no Recife para 
abrir caminho à ida de 
mais investidores vilacon-
denses. 

Ainda a própósito da 
ligação à Câmara Munici-
pal, o presidente da ACI-
VC defende a criação, pela 
edilidade, de várias “vias-
-verdes” que facilitem a 
captação de investimento, 
aumentando a rapidez nas 
respostas aos empresários 
e estudando novas zonas 
industriais em Vila do 
Conde.

Finalmente, destaque 
para o atual desenvolvi-
mento de projetos com 
fi nanciamento comunitá-
rios para a dupla área de 
atuação da entidade: no 
comércio para 80 empre-
sas e na industria para 40 
fi rmas. 

Presidente da Junta de Freguesia de Gião
Carlos Bernardino Alves

A Juntt dd Freguesit dd Giãã
desejt uu Felii Nataa d 

Prrsperã Anã Novã

ver a sorte de ver os seus 
cupões selecionados.
A juntar à ação da associa-
ção juntou-se a forma como 
a Câmara Municipal gizou 
a animação natalícia – pró-
xima aos estabelecimen-
tos e com um enfoque nas 
crianças – o que mereceu o 
elogio de Ricardo Santos no 
programa radiofónico que 
abordou os anseios e proje-
tos da instituição. 

Entre estes estão o desejo 
de realizar obras na sede e 
de inaugurar, no verão do 
próximo ano, o Centro de 
Incubação que está a ser 
construído junto à linha do 
metro, na cidade, relativa-
mente perto da Póvoa, com 
o objetivo de apoiar meia 
centena de jovens empreen-
dedores. 

Também o fomento dos 
negócios com o Brasil está 
no horizonte e para tal está 
a ser preparada a realização 
de uma missão empresarial 
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Várias freguesias de Vila 
do Conde preparam-se 
para voltar à indepen-
dência administrativa em 
2025. A Assembleia Mu-
nicipal aprovou por unani-
midade, numa sessão reali-
zada no passado dia 20, as 
propostas de desagregação 
das uniões de freguesia de 
Fornelo/Vairão; Malta/Ca-
nidelo; Retorta/Tougues e 
Rio Mau/Arcos.

Os processos foram pre-
parados nos últimos meses 
e nos quatro casos já ti-
nham sido aprovados pe-
las respetivas assembleias 
de freguesia. O executivo 
liderado por Vítor Costa 
também tinha garantido a 
unanimidade no parecer 
aos documentos que se-
guem agora para a Assem-
bleia da República, órgão 
que terá a decisão final 
através de uma comissão a 
criar para esse efeito.

As restantes três uniões 
de freguesias vilaconden-
ses não avançaram ainda 
com qualquer pedido de 
desagregação relativamen-
te à união que vigora desde 
2013: Touguinha/Tougui-

VILA DO CONDE

8 FREGUESIAS DE 4 UNIÕES VÃO DESAGREGAR-SE

nhó; Bagunte/Ferreiró/Ou-
teiro Maior/Parada e Vilar/
Mosteiró. Vila do Conde ti-
nha até há 9 anos 30 fregue-
sias independentes, passou 
depois a contar com 14 que 
se mantiveram sozinhas e 
16 que foram agregadas em 
7 uniões.

Por agora perspetiva-se 
que possa voltar a ter 22 in-
dependentes e as restantes 
8 agregadas em 3 uniões se 
nos próximos tempos não 
avançar qualquer outro pro-
cesso de desagregação. 

MINISTRO DA SAÚDE 
VISITOU HOSPITAL

O ministro da Saúde pas-
sou na passada sexta-feira 
por Vila do Conde. Manuel 
Pizarro foi até à unidade 
vilacondense do Centro 
Hospitalar, onde foi recebi-

do pelo presidente do Con-
selho de Administração. 
Gaspar Pais acompanhou o 
governante durante a visita 
que serviu não só para de-
sejar festas felizes aos profis-
sionais e utentes, mas sobre-
tudo para “verificar as atuais 
condições desta unidade 
que terá um futuro melhor 
com a construção de uma 
nova num terreno cedido 
pela Câmara Municipal”, 
avançou a edilidade em co-
municado. O presidente Ví-

tor Costa esteve sempre ao 
lado de Manuel Pizarro nes-
ta incursão que permitiu ao 
responsável pela saúde no 
Governo socialista conhecer 
o projeto da nova Unidade 
Hospitalar a ser construída 
num terreno com 2500 m2, 
localizado no gaveto das 
ruas da Costa, Comenda-
dor António Fernandes da 
Costa e Conde D. Mendo, 
cedido pela Câmara Mu-
nicipal. Graças a este novo 
edifício e às obras também 
previstas para ampliação e 
requalificação da unidade 
da Póvoa de Varzim, os ser-
viços do Centro Hospitalar 
deverão ser reestruturados, 
permitindo a instalação de 
novas valências além das já 
existentes.

Recorde-se que Vítor Cos-

ta anunciou recentemen-
te que será assinado um 
protocolo de cooperação 
entre o Município, ARS 
Norte e o Centro Hospi-
talar para a concretização 
deste projeto, revelando 
que o novo edifício vai 
substituir o atual e acolher 
os serviços de consulta 
externa, cirurgia em am-
bulatório, instalação para 
meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica, 
espaço de fisioterapia, hos-
pital de dia e internamento 
na área da saúde mental e 
valências como oftalmolo-
gia e hemodialise. Na altu-
ra, o autarca vilacondense 
sublinhou e agora reiterou, 
em comunicado, que “este 
projeto é independente 
das obras de restruturação 
e ampliação do edifício do 
polo da Póvoa de Varzim”, 
destacando a “enorme sin-
tonia” entre as duas au-
tarquias para terem “um 
Centro Hospitalar realis-
ta, com duas unidades de 
proximidade no centro das 
duas cidades, prestando 
cuidados de saúde condi-
zentes com o século XXI.”
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FUTEBOL

O Rio Ave empatou com 
o Marítimo a um golo na 
partida que marcou a des-
pedida dos vilacondenses 
de 2022. O empate no úl-
timo jogo antes do Natal, 
realizado na noite da pas-
sada sexta-feira, deixou 
uma sensação agridoce aos 
adeptos verde e brancos 
que neste ano até tiveram 
bastantes motivos para fes-

tejar devido à subida de di-
visão. Aderlan Santos mar-
cou o golo do empate, em 
cima do intervalo, respon-
dendo ao tento inicial dos 
madeirenses. A vitória es-
teve muito perto de ser ga-
rantida no último lance do 
jogo, mas um golo de Leo-
nardo Ruiz acabou anulado 
pelo vídeo-árbitro. O resul-
tado não foi naturalmente 

RIO AVE FECHA 2022 COM EMPATE QUE SOUBE A POUCO
o desejado pelo treinador 
Luís Freire que pretenderia 
brindar os rioavistas com 
uma vitória neste regresso 
do campeonato. O Rio Ave 
passa a somar 19 pontos 
em 14 jornadas e integra 
provisoriamente o grupo 
de sétimos classificados, 
tendo como primeiro com-
promisso em 2023 a visita a 
Guimarães.. 

CAMPEÃO DESISTIU 
E LAPA FICOU SEM 
RIVAL NA SUPERTAÇA

Teve de ser adiada a Su-
pertaça feminina do Inter-
-Freguesias da Póvoa de 
Varzim. O Centro Despor-
tivo e Cultural de Navais 
desistiu de participar neste 
escalão e o Leões da Lapa 
deixou de ter adversário 
para a final prevista para 
a tarde do passado dia 18. 

A desistência acabou 
por não ser uma surpresa 
pois esse rumor já há al-
gum tempo circulava no 

meio futebolístico local. 
Sendo assim, o campeão 
já não irá defender o título 
esta temporada, que fica 
ao que tudo indica limita-
da a quatro clubes: Lapa, 
Argivai, Laundos e Avero-
mar. 

O Amorim chegou a ser 
anunciado, mas também 
não deverá participar. A 
Supertaça será agora re-
marcada para data opor-
tuna. 

PORTO E BRAGA FELIZES NA PÓVOA
A seleção distrital do Por-

to de sub14 venceu o Tor-
neio de Natal Costa Verde 
realizado na Póvoa de Var-
zim, enquanto no escalão 
sub13 a vitória foi para a 
equipa de Associação de Fu-
tebol de Braga. Nos mais ve-

lhos, os portuenses derrota-
ram na final os bracarenses 
por 3x1 e o Bragança ficou 
no último lugar do pódio 
ao vencer Viana do Castelo 
por 2x1. Nos mais novos, a 
partida decisiva teve de ir ao 
desempate por grandes pe-

nalidades, após o 1x1 no fi-
nal do tempo regulamentar, 
sendo o Braga mais eficaz ao 
vencer o Porto por 5-4. No 
jogo para a atribuição dos 3º 
e 4º lugares, Viana do Caste-
lo derrotou a seleção distri-
tal de Bragança por 1x0. 
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Mudam-se os tempos, 
mas mantêm-se algumas 
tradições. Na manhã do 
passado 25 de Dezembro, 
dia do 107º aniversário, 
cerca de três dezenas de 
sócios e simpatizantes do 
Varzim deslocaram-se até 
ao Estádio para o Hastear 
da Bandeira, com o Hino 
do Clube como som de 
fundo. Ao vice-presiden-
te da Assembleia Geral, 
Rodrigo Moça, pertenceu 
essa honra, até porque de-
vido a motivos de saúde 
o sócio nº1 não tem po-
dido comparecer. Registo 
para o aparecimento de 
rostos mais jovens, num 
sinal de clara esperan-
ça no futuro, mas ficou a 
nostalgia de não se verem 
alguns daqueles que nun-
ca falhavam. Apenas dois 
discursos foram ouvidos, 
o primeiro de Rodrigo 
Moça, em representação 
do ausente Moura Gon-
çalves, a agradecer a pre-
sença de todos e a apelar à 
união dos varzinistas para 
que o clube consiga voltar 
aos bons velhos tempos. 
O presidente Edgar Pinho 
optou por não intervir

Já o presidente da Câma-
ra, Aires Pereira, realçou 
que a força do clube são 
as pessoas. “O clube está 
numa fase de grande reor-
ganização e é com agrado 
que vejo que os atuais di-
rigentes estão a trabalhar 
no sentido de criar condi-
ções para levar novamente 
o clube à 1ª divisão. Este é 
um momento muito im-
portante para o futuro do 
clube e em Janeiro já temos 
acordada uma reunião 
para avançarmos definiti-
vamente com o Centro de 
Estágio na Quinta da Sil-
veira, num trabalho con-
junto de duas atividades. 
A desportiva, na qual é 
necessário a bola entrar, e 
a que concerne mais ao fu-
turo, que será a das insta-
lações. Fica também uma 

palavra de reconhecimen-
to à direção por relembrar 
todos aqueles que durante 
a vida prestaram grandes 
serviços e são o verdadeiro 
património do clube. Em 
meu nome e da edilidade, 
estaremos sempre disponí-
veis para ajudar, até porque 
se advinham tempos difí-
ceis para todos no próximo 
ano. O Varzim faz parte da 
estratégia da Póvoa de Var-
zim e não vale a pena pen-
sar na Póvoa sem pensar no 
Varzim. O clube não vive 
de gente rica, vive dos seus 
associados e por isso temos 
que deixar uma palavra de 
apoio para que afastemos 
cenários de crise que não 
são desejáveis.”

Seguiu-se então a roma-
gem ao cemitério nº1 para 
relembrar os sócios-funda-
dores e também para ho-
menagear ilustres falecidos 
como os antigos dirigentes 
Vasco dos Santos Graça 
Oliveira e Armando Fortu-
nato Silva, os antigos joga-
dores José Marques e Mário 
Cunha e os funcionários 

‘Neca’ Vilaverde e José Ben-
ta ‘Mikika’.

JOGOS ATÉ 
5 DE MARÇO

Depois do empate a uma 
bola na receção ao Braga B, 
que marcou o arranque da 
segunda volta, já é conhe-
cida a calendarização dos 
restantes jogos da série A 
da Liga 3 com exceção da 
derradeira jornada da pri-
meira fase. O Varzim reto-
ma a competição no pró-
ximo dia 6 de janeiro, uma 
sexta-feira, às 15h, em Fafe. 
No próximo mês realizam-
-se mais três jornadas:   dia 
14 (sábado) às 15h - Varzim 
x Anadia; dia 20  (sexta-
-feira) às  19h  - Felgueiras 
x Varzim e dia 27 (sexta-
-feira) às  19h  - Varzim x 
Sanjoanense. Depois co-
meça um fevereiro também 
muito intenso: dia 4 (sá-
bado) às  15h  - Montalegre 
x Varzim: dia 11 (sábado) 
às  21h  - Varzim x SJ Ver; 
dia 19 (domingo) às  11h  - 
Guimarães B x Varzim e 
dia 25 (sábado) às  15h  - 
Vilaverdense x Varzim. Na 
penúltima jornada os var-
zinistas recebem o Canelas 
a 5 de março, um domingo, 
a partir das 17h. Apenas 
fica por marcar o desafio 
em Paredes que vai fechar o 
apuramento dos clubes para 
as fases de subida ou de per-

VARZIM ASSINALOU 107º ANIVERSÁRIO
terceiro escalão português. 
Por cá já alinhou como sé-
nior no Sernache, Caldas, 
Viseu, Real e Alverca. O 
contrato do médio ofen-
sivo / extremo é válido até 
ao final da época 23/24. 
Este deverá ser o último 
reforço dos lobos do mar 
na reabertura do mercado, 
mas o plantel ainda pode-
rá sofrer um acerto com 
a saída de jogadores com 
pouca utilização.

ZÉ CARLOS OPERADO, 
MAS VENDA AVANÇA

Zé Carlos, que está em-
prestado ao Vitória de 
Guimarães, foi operado a 
um pé para corrigir uma 
fratura de stress e o pe-
ríodo de recuperação vai 
mantê-lo afastado dos rel-
vados durante uns meses. 
O internacional sub-21 
participou esta temporada 
em 13 jogos, tendo feito 
duas assistências. A situa-
ção clínica não deverá, no 
entanto, levar os vimara-
nenses a desistir do negó-
cio com o Varzim. Recor-
de-se que, em novembro, 
o presidente Edgar Pinho 
revelou que os vitorianos 
já tinham pago as três 
tranches da cedência – 
no total de 300 mil euros 
-, mas o negócio pode ir 
mais além. O clube terá a 
oportunidade de comprar 
50 por cento do passe por 
400 mil euros até ao final 
de Abril e se quiser elevar 
a posse até 75 por cento 
dos direitos terá de desem-
bolsar mais 400 mil até ao 
final de janeiro de 2024. 

manência/descida. 
BILHETES PARA O 
BENFICA À VENDA

Até ao próximo sábado, 
dia 31, os sócios do Varzim 
podem continuar a comprar 
os ingressos para a partida 
da Taça de Portugal contra 
o Benfica que vai decorrer, 
na Póvoa, a 10 de janeiro. 
O clube alvinegro esclare-
ceu que os interessados têm 
apenas de apresentar o car-
tão de sócio com quota re-
gularizada e podem adqui-
rir o bilhete por 10 euros e 
ainda um ingresso de acom-
panhante por 20 euros. Esta 
primeira fase de venda co-
meçou na passada segunda-
-feira e decorre somente na 
bilheteira sul do estádio, en-
tre as 9h30 e as 19h30, des-
tinando-se exclusivamente 
aos sócios do Varzim. Os 
adeptos do Benfica terão 
de adquirir as entradas nos 
”canais oficiais” do clube da 
Luz, informa o emblema 
poveiro, que avisa desde já: 
“Os adereços da equipa visi-
tante são apenas permitidos 
na zona afeta aos mesmos”.

MAIS UMA NOVA 
OPÇÃO PARA O ATAQUE

Felipe Ryan foi anunciado 
como novo reforço. O bra-
sileiro de 25 anos estava a 
jogar na segunda divisão do 
Chipre e vem agora para o 
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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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FUTSAL: PERMANÊNCIA E FASE DE SUBIDA GARANTIDOS
A equipa do Póvoa Fut-

sal / Varzim SC já garantiu 
a continuidade no segundo 
escalão do futsal nacional, 
ao empatar no reduto do 
Nun’ Alvares a uma bola. 
Os comandados de André 
Crud estavam obrigados a 
fazer melhor do que o rival 
direto, o “Amigos de Cerva”, 
acabando por o conseguir. 
Contudo, foram precisos 
39 minutos e uns segun-
dos mais para que a missão 
fosse alcançada com su-
cesso. A equipa entrou no 
jogo praticamente a perder 
contra o líder. Os fafenses 
demonstraram o porquê 

e realizou-se em ambiente 
festivo a viagem de regres-
so à Póvoa. Fechou-se este 
ciclo inicial com a conquis-
ta do primeiro objetivo em 
2022. O Ano Novo vem aí, 
agora com a equipa povei-
ra a lutar com adversários 
com orçamentos bastante 
diferenciados, numa aposta 
clara em chegar a uma Liga 
cada vez mais profissional. 
O técnico André Crud é se-
guramente um dos pilares 
deste sucesso, já que soube 
reunir à sua volta pessoas 
e atletas competentes, que 
com muito trabalho vão le-
vando o barco a bom porto. 

da liderança, evidenciando 
uma qualidade só refutada 
pela raça e competência de 
uma formação poveira mo-
tivada para alcançar o obje-
tivo. O tempo esgotava-se, 
tal qual a areia a cair da am-

pulheta, mas lá diz o ditado 
que “quem procura sempre 
alcança” e já no derradeiro 
lance da partida surgiu o 
golo de Dani Ferreira que 
provocou a explosão de ale-
gria nas hostes poveiras. As 
lágrimas foram incontidas 

No dia 14 de Janeiro reco-
meça a competição, com 
os poveiros a receberem o 
Modicus de Sandim. Oxa-
lá que este seja o primeiro 
de muitos triunfos, com os 
adeptos a marcarem pre-
sença, exibindo cachecóis 
e bandeiras alvi-negras, já 
que também é o Varzim 
que o Póvoa Futsal repre-
senta. Depois seguem-se 
desafios com o Belenenses, 
o Burinhosa, Nun’Álvares, 
Dínamo Sanjoanense, Pa-
ços de Ferreira, Lusitânia, 
o Venda Nova e Torreen-
se., subindo de escalão os 
dois primeiros.

ANDEBOL: INÉDITO E PROMETEDOR
As equipas seniores do 

Póvoa Andebol terminaram 
a primeira volta dos respeti-
vos campeonatos com vitó-
rias e pelo mesmo resultado 
28x27. 

A equipa B, a militar na 2ª 
divisão, confirmou as expe-
tativas e irá regressar à com-
petição no 4º lugar. Contra o 
Arsenal da Devesa, os pupi-

los de Gabriel Pinto Ferrei-
ra demonstraram estar no 
bom caminho, derrotando 
mais um adversário com 
outra dimensão que sucum-
biu perante a competência e 
talento dos jovens poveiros.

Já a equipa principal, li-
derada por Jorge Carvalho, 
sentia-se na obrigação de 
vencer o FC Gaia e acabou 

por consegui-lo. Mais uma 
vez, os poveiros passaram 
por sensações diversas 
durante o jogo, alternan-
do vantagens confortáveis 
com momentos em que os 
gaienses ameaçaram dar a 
cambalhota no marcador. 
Consumado o triunfo, os 
poveiros colam-se aos rivais 
diretos no 9ª lugar do esca-

lão principal. Neste jogo, os 
responsáveis do clube ace-
deram ao pedido do presi-
dente da Junta de Laundos 

e arrecadaram alguns ces-
tos de produtos alimentares 
para oferecer a famílias ca-
renciadas.
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BASQUETEBOL: LUTA CONTINUARÁ EM 2023
A Liga Placard de Bas-

quetebol está ao rubro 
e com muita luta pelos 
lugares que darão acesso 
aos play-offs. Depois de 
um início de campeonato 
comparável ao da época 
passada, a equipa do CD 
Póvoa estabilizou com a 
chegada dos poderosos 
postes Christan e Ngom, 
vindo a recuperar posi-
ções na tabela classifica-
tiva. Depois de perder em 
Guimarães por 3 pontos, 
estando a vencer até aos 
segundos finais, os co-
mandados do professor 
José Ricardo venceram 
o Esgueira em casa por 

ano, os poveiros viajam até 
à capital, onde defrontarão 
o Sporting esta sexta-feira, 
dia 30.

A equipa B, com atletas 
que são também apostas 
na formação principal, 
também conseguiu uma 
preciosa vitória sobre o SC 
Braga por 63x58 no jogo 
que marcou a despedida 
de Diogo Gomes e João 
Embaló. Por força dos re-
gulamentos e dada as fortes 
contribuições em tempo 
de jogo à equipa principal, 
ambos deixarão de ser con-
vocados. Um facto que or-
gulha José Ricardo: “Somos 
realmente um clube que 

VOLEIBOL: POVEIRA NA SELEÇÃO SUB-17
A jovem Sofia Schoberl 

foi convocada para um 
estágio de quatro dias da 
seleção nacional sub-17 
de voleibol que está a de-
correr na Corunha. Portu-
gal está a aproveitar para 
realizar 4 jogos contra as 
seleções de França e Espa-
nha, tendo como objetivo 
a participação no Torneio 

WEVZA. Com o voleibol a 
“correr-lhe” nas veias devido 
a influências familiares, a jo-
vem voleibolista tem vindo 
a conquistar a atenção dos 
responsáveis federativos, 
muito devido à sua evolução 
no CDP.

A secção de voleibol fecha 
o ano com motivos para ce-
lebrar já que, para além dos 

bons desempenhos dos seus 
escalões de formação, conta 
também com um desem-
penho quase imaculado da 
equipa sénior feminina. Para 
o campeonato, as comanda-
das do professor António 
Ferreira estão invictas, tendo 
apenas averbado uma derro-
ta nos 3 jogos realizados na 
Taça de Portugal. Contra a 

Lá diz o ditado que “não 
há bem que sempre dure, 
nem mal que não acabe”. 
Depois de dois empates 
e exibições menos conse-
guidas, a equipa de hóquei 
em patins do CD Póvoa 
goleou o Infante de sagres 
por 11x3. Muitos golos 
e tudo a encaminhar-se 
logo no primeiro minu-
to com Carlinhos a abrir 
as hostilidades. A partir 
daqui o “fenómeno” Dio-
go Fernandes aconteceu. 
Cinco golos à sua conta, 
a demonstrar que quem 

HÓQUEI: GOLEADA NO ÚLTIMO JOGO DO ANO

sabe nunca esquece. O 
melhor marcador da zona 
norte da época passada jo-

gou ao seu melhor nível e 
foi secundado pelos com-
panheiros Ziga, Luís Melo 

63x52 na derradeira partida 
antes do Natal. Uma vitória 
justa e a premiar os muitos 
adeptos que vão enchendo 

o pavilhão Fernando Li-
nhares de Castro sempre 
que a equipa joga na Póvoa. 
Ainda antes do final do 

e Cristiano Fangueiro que 
bisaram. Defensivamente, 
o guardião Rodolfo Sobral 
deu a segurança necessária 
quando os locais tentavam 
amenizar o resultado. Os 
poveiros partem para o pró-
ximo ano na quarta posição 
da zona norte, mas muito 
perto dos dois lugares que 
darão acesso à subida. O 
primeiro jogo de 2023 será 
em casa e logo contra a Ju-
ventude Pacense, líder da 
prova. Para o técnico Ru-
ben Fangueiro: “O balanço 
até agora é positivo, tendo 

nós consciência que até 
poderíamos ter feito mais 
e melhor. Por isso, só nos 
resta continua a trabalhar. 
Da minha parte, estou feliz 
e agradecido pela entrega e 
dedicação de todos os que 
fazem parte deste grupo, 
agradecendo a todos (des-
de direção, funcionários, 
patrocinadores e adeptos) 
o carinho que nos têm dis-
pensado. Somos e seremos 
sempre ambiciosos. Deixa-
remos tudo no ringue para 
conseguir as vitórias que 
este grande clube merece.” 

aposta na sua formação e 
é com muito orgulho que 
vemos estes jovens a con-
tribuir para o sucesso das 
nossas equipas seniores.”

No setor feminino ain-
da há muito para fazer, 
mas o trabalho realizado 
pelo professor Pedro Dias 
evidencia um crescimen-
to na qualidade do bas-
quetebol exibido, tanto 
no escalão sub-18, como 
nas seniores. O sucesso 
dá muito trabalho e a sec-
ção de basquetebol parece 
bem encaminhada para 
regressar aos tempos de 
glória, também no setor 
feminino.

Académica de S.Mamede, a 
militar na 2ª divisão, as po-
veiras perderam por 3 sets a 
1 e despediram-se de cabeça 
erguida da prova. Em 2023, 
o objetivo será tentar a subi-
da ao segundo escalão, mas 
a concorrência é muito forte 
e com investimentos de al-
guns adversários em atletas 
estrangeiras.
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CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA CELEBRA 79 ANOS
Foi num ambiente de fe-

Foi num ambiente de festa 
que decorreu a cerimónia 
do 79º aniversário do Clu-
be Desportivo da Póvoa. 
Cerca de duas dezenas 
de sócios, a maioria com 
cargos nos órgãos sociais, 
compareceram no Hastear 
da Bandeira, que também 
teve a presença do vice-
-presidente e vereador do 
Desporto, Luís Diamanti-
no, e de Ricardo Silva, pre-
sidente da União de Fre-
guesias da Póvoa, Argivai 
e Beiriz. 

Já no final da tarde, em 
pleno recinto do Pavi-
lhão Fernando Linhares 
de Castro, a Entrega dos 
Emblemas de Ouro, Prata 
e (pela primeira vez) Pla-
tina foi o momento alto 
do dia numa cerimónia 
abrilhantada pela atua-
ção da Academia Dance 
Box. O presidente da As-
sembleia Geral, Francisco 
Campilho, fez as honras de 
abertura, exultando a mas-
sa adepta para o apoio ao 
clube e terminando com 
o mítico ‘Ala-Arriba’. Para 
Sérgio Duarte, presiden-

te do clube, “estes primei-
ros meses de mandato não 
foram fáceis, mas quando 
aceitei o repto sabia que po-
dia contar com uma equipa 
fantástica que tem ultra-
passado muitos obstáculos. 
Hoje gostaríamos de devol-
ver aos sócios um espaço da 
nossa Sede Social, que será 
inaugurado dentro de pou-
cas semanas. Nesta hora 
em que festejamos mais um 
aniversário, deixo uma pa-
lavra de agradecimento aos 
coordenadores, treinadores, 
atletas, funcionários, patro-
cinadores, à Câmara Muni-
cipal e a todos os amigos e 
sócios do Clube Desportivo 
da Póvoa.” 

Os sócios contemplados 
pelos Emblemas de Ouro 
(18) e Prata (24), recebe-
ram os seus emblemas de 
algumas personalidades dos 
Corpos Sociais e também 
do presidente da Câma-
ra, recebendo também os 
aplausos merecidos pela fi-
delidade ao clube mais eclé-
tico do concelho.

MILHÃO PARA OBRAS

No seu discurso, o edil 
Aires Pereira alertou que 
a falta de conservação das 
instalações ao longo dos 
anos levou à degradação 
das mesmas, sendo agora 
necessário um investimen-

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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to na ordem do milhão de 
euros. “ Em pouco tempo, 
o Sérgio Duarte conseguiu, 
com a sua equipa diretiva, 
resolver problemas que já 
duravam há demasiado. O 
estado destas instalações irá 
merecer um forte investi-
mento que a Câmara esta-
rá disponível para ajudar. 
Este é um espaço desporti-
vo e não de construção de 
apartamentos. O CDP e o 
Varzim são instituições que 
hoje têm excelentes relações 
e com forte implantação na 
sociedade poveira. Com a 
construção do Póvoa Are-
na, partiremos para a re-
qualificação destes espaços, 
dando-lhes a dignidade que 
a sua história merece.” 

PLATINA 
AOS 94 ANOS

Devido a problemas pes-
soais, o sócio nº30 do CDP 
recebeu o Emblema de Pla-
tina 24 horas depois da ce-
rimónia do 79º aniversário. 
O presidente Sérgio Duarte 
e alguns dos diretores rece-
beram António Gomes Ex-
tremina, deliciando-se com 

a frescura intelectual de 
quem foi contando histó-
rias atrás de histórias com 
um rigor de fazer inveja 
aos mais novos. Já com 
o emblema ao peito, o o 
ilustre associado visitou 
as futuras instalações da 
Sede Socia. Questionado 
sobre os seus desejos para 
2023, o dirigente lá foi 
dizendo que o objetivo é 
“ir pouco a pouco, talvez 
mais devagar quanto de-
sejaríamos, recuperando 
as nossas instalações, re-
vitalizar alguma dinâmica 
perdida ao longo dos tem-
pos e procurar em exem-
plos como o do sr. Extre-
mina, para unir cada vez 
mais esta que é uma das 
grandes famílias desporti-
vas da nossa cidade.”
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MESTRE VÍTOR POÇAS 
AUMENTOU GRADUAÇÃO 
NO ESTÁGIO DO CPK

A Póvoa de Varzim foi 
palco de mais um estágio 
de inverno do Centro Por-
tuguês de Karate. Vários 
elementos do principal 
clube poveiro da modali-
dade, o CKA, marcaram 
presença numa ação que 

zou com sucesso o exame 
de graduação para 5 Dan, 
avançando mais um pata-
mar numa longa carreira 
em que já formou centenas 
de jovens praticantes, mui-
tos deles até ao mais alto 
patamar internacional. 

Lucas Lopes vai conti-
nuar a correr em Espanha 
em 2023. Depois de apenas 
uma época no escalão sub-
23 ao serviço da Caja Ru-
ral – Alea, o jovem poveiro 
salta para o pelotão de elite. 
Lucas Lopes foi anunciado 
pela equipa Continental 
Electro Hiper Europa. O 
corredor tem apenas 19 
anos e neste último ano foi 
terceiro na a Vuelta a Gua-
dalentin e sexto nos Cam-
peonatos Nacionais de con-
trarrelógio Sub23.

Recorde-se que o ciclista 

POVEIRO VAI PEDALAR NA 
ELECTRO HIPER EUROPA 

formado no Póvoa Cycling 
Academy mostrou grandes 
qualidades enquanto cade-
te e júnior, altura em que 
conquistou vários pódios 
em provas realizadas na 
Península Ibérica e chegou 
a representar a seleção na-
cional. Segundo o novo 
diretor desportivo, Rafa 
Caseiro, Lucas Lopes “é um 
ciclista muito jovem, que 
correrá o seu primeiro ano 
como profissional e temos 
que cuidar dele. Tem um 
grande talento e tem que ir 
crescendo pouco a pouco”.

foi  orientada pelos senseis 
José Ramos e Jean-françois 
Tisseyre.

No total participaram no 
evento cerca de 250 kara-
tecas, entre eles o mestre 
Vítor Poças. O experiente 
treinador poveiro reali-
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AGUÇADOURENSE VOLTA A VENCER NO PPA
Depois de alguns adia-

mentos devido ao mau 
tempo, fi nalmente decor-
reu, no passado dia 18, a 
segunda  prova  do Plano 
de Promoção do Atletis-
mo. O grande vencedor 
coletivo voltou a ser o 
Grupo Cultural e Recrea-
tivo Aguçadourense, que 
assim repetiu o triunfo de 
Beiriz. 

A prova de corta-mato, 
referente à quarta jornada, 
decorreu em Aver-o-Mar, 
no Parque da Cidade, ten-
do reunido 337 atletas de 
uma dezena de coletivida-
des. Além do campeão, o 
pódio por equipas fi cou 
completo com o Centro 
Desportivo e Cultural de 
Navais na segunda posi-
ção e o Clube Desportivo 
da Póvoa no terceiro pos-
to.

Os vencedores indivi-
duais foram: Margarida 
Correia (Aguçadourense) 
e José Silva (Navais) no 
escalão A, Vitória Silva 
(CDP) e Leandro Fernan-
des (Navais) no escalão B, 
Ana Moreira (Atlético) 
e Diogo Lyubera (Atléti-

co) no escalão C, Gabriela 
Duarte (Atlético) e José 
Sousa (CAPV) no escalão 
D, Beatriz Pires (Atlético) 
e Tiago Costa (CDP) no es-
calão E, Paula Morim (Na-
vais) e José Fontes (Agu-
çadourense) no escalão F, 
Lúcia Rodrigues (Navais) e 
André Regufe (Atlético) no 
escalão G e Maria Santos 
(CDP) e César Vilas-Boas 
(Navais) no escalão H.

A próxima etapa irá acon-
tecer no dia 15 de janeiro, 
em Laundos, no Parque da 
Lipor, novamente na ver-
tente de corta-mato.

DUPLO PÓDIO 
COLETIVO PARA 
O ATLÉTICO NO 
REGIONAL ABSOLUTO

O Atlético foi o clube po-
veiro em maior evidência 
no Campeonato Regional 
Absoluto de Inverno que 
decorreu no estádio mu-
nicipal da Maia. Os verdi-
nhos tiveram um brilhan-
te prestação coletiva que 
culminou com o título de 
vice-campeão da equipa fe-
minina e o terceiro lugar da 
equipa masculina. Indivi-
dualmente, merecem realce 

três mulheres: Patrícia Oli-
veira sagrou-se campeã re-
gional nos 3000m, Mariana 
Novo conseguiu tornar-se 
vice-campeã no salto em 
comprimento, Rafaela San-
tos foi campeã no salto em 
altura e terceira classifi cada 

no salto em comprimento. 
Nos homens foram ob-
tidos dois pódios: César 
Soares foi terceiro nos 
3000m e o mesmo lugar 
foi alcançado por Carlos 
Carvalho nos 200m.

CDP E CDCN

O Clube Desportivo da 
Póvoa também competiu 
e a formação masculina 
conseguiu o sexto lugar 
coletivo enquanto a for-
mação feminina concluiu 
na 12ª posição. A nível 
individual, estiveram em 
foco vários elementos: 
João Pedro Martins sa-
grou-se campeão regional 
nos 60 metros barreiras, 
Marisa Pereira foi tercei-
ra nos 3000m marcha e 
a estafeta 4x400metros 
tornou-se vice-campeã. 
Finalmente, o Centro 
Desportivo e Cultural de 
Navais obteve o 9º lugar 
em masculinos e o 11º 
posto em femininos, sen-
do que em evidência es-
teve José Alberto Silva ao 
sagrar-se vice-campeão 
no lançamento do peso.

A União das Freguesias 
Aguçadoura e Navais

deseja  Um Feliz Natal e
Próspero Ano Novo 

a toda a população

Fernando Eusébio Rosa
Presidente da União das Freguesias  Aguçadoura e Navais
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Quiosque Social
Rua Alberto Sampaio
4490-604 Póvoa de Varzim
Tel: 252 106 672

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

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVER-O-MAR

TERROSO ESTELA

ARGIVAIVILA DO CONDE

BEIRIZ

MINDELO ESPOSENDE

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

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

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

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

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

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

Livraria Triângulo

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

Quiosque Ala-Arriba

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

Café Guarda Sol

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

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

O Nosso Quiosque 

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

Varzim Quiosque

Kiosque da Praia
Av. dos Banhos
4490 Póvoa de Varzim

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

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

Quiosque “Baú da Manu”
Rua Gomes de Amorim, 32
4490-641 Póvoa de Varzim
Tel: 252 683 279

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

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

Papelaria Nova Póvoa

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

Livraria Minerva

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

Metro Café

Quiosque Armando

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

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

Papelaria Eça de Queirós

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

Quiosque Palavras e Números

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

Tabacaria Expresso

Bónus Radical

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

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

Kip4U

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

Quiosque 5 de outubro

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

Livraria Moderna

Papelaria Locus

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

TERROSO

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

ESTELA

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

BEIRIZ

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

AGUÇADOURAAGUÇADOURAAGUÇADOURA

BALAZAR 

Café Central
Rua Central, 73
4495-011 Aguçadoura

AGUÇADOURA

BALAZAR 

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

ESPOSENDE

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

Petroja

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

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

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

VILA DO CONDE

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

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

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

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

Papelaria Sónia

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

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

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

MINDELO

Bazar Triângulo

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

ARGIVAI

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

ARGIVAI

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

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

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

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

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

Nos último fim de se-
mana a Onda Viva teve o 
padre Manuel Couto como 
convidado. O sacerdote de 
85 anos foi o protagonis-
ta da edição natalícia da 
Grande Entrevista. O co-
nhecido pregador minho-
to reside há vários anos na 
Póvoa de Varzim e veio até 
aos nossos estúdios trazer 
uma mensagem natalícia 
para todos os ouvintes. O 
programa pode ser ouvido 

MANUEL COUTO E ANDRÉ GERALDES EM FOCO 
NA GRANDE ENTREVISTA DA ONDA VIVA

a qualquer momento no 
podcast no site da Rádio 
Onda Viva. O mesmo vai 
suceder no próximo fim de 
semana quando for para o 
ar a entrevista com André 
Geraldes. O diretor geral 
do Varzim Sport Club veio 
fazer um ponto de situação 
após seis meses em funções 
e projetar a segunda meta-
de da temporada da equipa 
principal que está a lutar 
pela subida à II Liga. 

Em plena época nata-
lícia, a Rádio Onda Viva, 
em particular o admi-
nistrador e diretor José 
Gomes Alves, agradecem 

OBRIGADO TROFA!
o cabaz com produtos di-
versos que foi oferecido 
pela Câmara Municipal da 
Trofa presidida por Sérgio 
Humberto. 

Uma dezena de crianças e jovens do centro de atividades educativas ‘O Nosso Atelier’ 
vieram conhecer a rádio neste período de férias. Obrigado pela visita!

‘O NOSSO ATELIER’ DE VISITA

O PSD CUMPRIU
As Assembleias das Uniões de Freguesia do concelho da Póvoa de Varzim deliberaram no sentido da sua desagregação, de 

modo a que as freguesias ainda “unidas” recuperem, no final do atual mandato, a sua autonomia político-administrativa. Todo 
este processo decorreu sob iniciativa politica do PSD da Póvoa de Varzim, que desde 2012 (quando a Troika impôs a agregação) 
se declarou contrário à mesma, considerando que, na prática, o nosso município continuava a ter 12 freguesias.

1. Foi sob proposta PSD que a Assembleia Municipal, na sua reunião de 1 de março de 2012, deliberou, por unanimidade: 
“manifestar a sua oposição à proposta de lei de reorganização administrativa territorial autárquica, defendendo a manutenção 
das suas atuais 12 freguesias”.

2. Foi igualmente sob proposta do PSD que a Câmara Municipal em sua reunião de 12 de outubro de 2012, deliberou, tambéma 
por unanimidade, emitir parecer no sentido da manutenção das atuais 12 freguesias deste municipio.”

3. No manifesto eleitoral da candidatura autárquica de 2013 (a primeira com freguesias agregadas), o PSD afirmou, logo no 1º 
capítulo: “SEREMOS SEMPRE 12 FREGUESIAS”. E porque sempre nos opusemos à agregação, constituímos as listas de modo 
que todas as freguesias tivessem os seus representantes nos órgãos da “união”.

4. Coerentemente, o municipio da Póvoa de Varzim foi dos primeiros, a nivel nacional, a iniciar o processo de desagregação 
das “uniões” de freguesia, que agora, com as deliberações do pretérito dia 17, está concluido, a nível de freguesia, seguindo para 
a Assembleia Municipal. De seguida, o processo será remetido para a Assembleia da República.

Damos os Parabéns a Aguçadoura, Amorim, Argival, Aver-o-Mar, Beiriz, Navais, Póvoa de Varzim e Terroso, pela exemplar 
demonstração de maturidade politica e civica de que deram provas nestes últimos anos, que se revestiu da maior importância 
para a prossecução, sem sobressaltos, do seu processo de desenvolvimento.

A todos os Poveiros, agradecemos a confiança redobrada.
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DANIEL SÁ FERREIRA

clusivas. 
Por cá, alguns, sempre 

lestos a procurar polémicas 
desta natureza, tentaram 
importar esta guerra das 
palavras para a nossa reali-
dade. Esbarraram de fren-
te com a nossa língua e os 
nossos hábitos. Boas festas e 
feliz Natal são as expressões 
mais correntes para se dese-
jar uma boa quadra festiva. 
A polémica desejada não 
ganhou tracção. Ainda exis-
tem aqueles que utilizam o 
“um santo Natal”, mas mes-
mo isto não é suficiente para 
causar a polémica desejada.

Tudo isto se integra nas 
infindáveis “guerras cultu-
rais”, ultimamente anima-
das pelo confronto entre 
os wokes e aqueles que os 
acham intragáveis ou ridí-
culos. O “woke”- acordado, 
ou despertado em tradução 
literal- é aquele que desper-
tou para os problemas so-
ciais ou políticos. O termo 

OPINIÃO

O NATAL E AS GUERRAS WOKE

RACIONALIDADE POLITICAMENTE 
INCORRECTA

apareceu na comunidade 
afro-americana dos Estados 
Unidos, particularmente 
associado ao despertar de 
consciência para as injus-
tiças raciais da sociedade 
americana, ganhando re-
levo com o apogeu do mo-
vimento Black Lives Ma-
tter, mas evoluiu para um 
conceito guarda-chuva que 
incide sobre várias agendas 
progressistas- desigualdade 
social, urgência climática, 
temas LGBT, etc. 

Se há aqueles que se iden-
tificam orgulhosamente 
como wokes, surgem ago-
ra em oposição os que se 
afirmam como anti-wokes 
e que ridicularizam os ex-
tremos a que por vezes os 
“acordados” vão na sua de-
manda de justiça e repara-
ção. Consideram os wokes 
hipócritas que se acreditam 
moralmente superiores 
e que visam impor a sua 
mundivisão àqueles que 

melhor contributo que de-
terminado jogador possa 
dar à equipa é jogar apenas 
três minutos. E ele, como 
qualquer outro trabalha-
dor, tem de cumprir as or-
dens de quem decide, sendo 
este responsável pelas suas 
decisões. Mas, como dizia 
anteriormente, o futebol, 
pelas paixões que desper-
ta, tem o poder de afastar 
da racionalidade, o comum 
dos cidadãos e a própria 
Comunicação Social. Foi o 
que aconteceu, com a entre-
vista de Cristiano Ronaldo 
ao jornalista Piers Morgan, 
no canal Talk TV, e com a 
decisão de Fernando Santos 
de o colocar no Banco. Foi 
um sem número de artigos 
em Jornais, a defender CR7, 
que tinha toda a razão em 
dizer o que disse na entre-
vista, e outros tantos a cri-
ticar a opção de Fernando 
Santos. É claro que CR7 não 
tem razão alguma para di-

zer o que disse, para desres-
peitar o Manchester United 
e o seu treinador. Tal como 
não há razão alguma para se 
crucificar Fernando Santos, 
que em minha opinião, até 
foi simpático com ele. Se ca-
lhar, com outro treinador na 
posição de Fernando San-
tos, perante a atitude que 
CR7 teve aquando da sua 
substituição no jogo frente 
à Coreia do Sul, não jogaria 
mais no mundial. Mas, logo 
apareceram as notícias de 
que Ronaldo era o melhor 
de todos os tempos, que 
tantas alegrias nos tinha 
dado, que tinha financiado 
a construção da Unidade 
de Cuidados Intensivos no 
Hospital de Santa Maria, a 
par de outros argumentos. 
Todos nós somos gratos a 
Ronaldo, pelos seus feitos, 
bem como a todos os de-
mais portugueses que aju-
dam os que mais precisam, 
mas isso não lhe dá o di-

com ela não concordam. 
Os anti-wokes ficam parti-
cularmente irritados com 
aquilo a que chamam “o po-
liciamento da linguagem” e 
a “cultura do cancelamento”. 
O Trumpismo e o Bolsona-
rismo foram alguns dos 
movimentos políticos que 
se alimentaram deste caldo 
de guerra cultural que, aliás, 
fizeram questão de exacer-
bar. Afinal, sempre foi po-
liticamente mais expediente 
puxar a conversa para estas 
quezílias do que ter como 
tema central e único de uma 
agenda política a descida de 
impostos para os mais ricos.

Lembre-se, sempre que 
ouvir um político qualquer 
a lançar uma diatribe con-
tra os alucinados wokes, 
ou a inflamar uma discus-
são desta natureza, muito 
provavelmente está perante 
alguém que quer desviar as 
atenções do essencial. 

FERNANDO 
VAZ DAS NEVES

reito de achar que deve ser 
titular indiscutível, que tem 
de ter tratamento de excep-
ção. Para mim, a Ronaldo, 
desde que se tornou rico e 
famoso, sempre lhe faltou 
alguma humildade. Nunca 
percebeu que um dia, fruto 
da evolução normal da vida, 
deixaria de ser o melhor e 
passaria a ser mais um, igual 
aos demais. Nunca se pre-
parou para esse momento. 
Falta-lhe a dimensão huma-
na dos GRANDES homens, 
como Valéry Giscard d`Es-
taing, que após ter estado 
no topo da política francesa, 
ser o mais jovem Presidente 
da V República de França, 
conhecido como o primei-
ro “Presidente Moderno”, 
aceitou, com humildade, 
descer ao Povo e ser candi-
dato e Presidente do Conse-
lho regional de L`Auvergne.

Aproveito para dese-
jar, a todos os leitores, um 
próspero Ano de 2023.

gadores de sempre, que fez 
feitos notáveis, que colocou 
o nome de Portugal em to-
dos os cantos do mundo, 
um verdadeiro embaixador 
de Portugal. Contudo, a 
minha racionalidade leva-
-me a olhar para um clube, 
uma seleção, como uma 
empresa, uma organização, 
que possui departamentos, 
hierarquias, funcionários, 
como as demais empresas 
e organizações. Neste sen-
tido, Cristiano Ronaldo 
é um trabalhador, como 
qualquer outro, que tem um 
chefe, neste caso, treinador, 
ao qual deve obediência e 
respeito. Não é por ser um 
dos melhores do mundo 
que não deve respeitar as 
decisões dos superiores. 
Cabe ao treinador decidir, 
em que posição colocar 
cada um dos seus jogado-
res, se os coloca a jogar, se 
os convoca, se os deixa no 
banco, se entende que o 

tanto existente para utilizar 
expressões mais neutras e 
inclusivas numa sociedade 
cada vez mais diversa, as ex-
pressões padrão passaram a 
ser o “season’s greetings” ou 
o “happy holidays”. 

Claro que estas novas for-
mas de expressão espoleta-
ram a indignação de todos 
aqueles que gostam de se 
indignar com estas coisas. 
Alguns falam numa “guer-
ra ao Natal”, acusando os 
cultores do “politicamente 
correcto”, particularmente 
as agências governamentais 
e as grandes multinacionais, 
de quererem apagar todos 
os vestígios de Natal e cris-
tianismo nesta época festi-
va. Apoiados na máquina 
comunicacional da impren-
sa conservadora, que vive 
duma espécie de indústria 
da indignação, chegaram a 
ser promovidos boicotes às 
marcas que arriscavam o 
uso de expressões mais in-

Terminado o mundial de 
futebol do Catar 2022, que 
ditou a vitória da Argentina 
e, já com a devida distância 
de adepto, aproveito para 
escrever umas linhas sobre 
uma das figuras centrais, 
Cristiano Ronaldo.  O fu-
tebol, tal como a política e 
a religião, pela paixão que 
geram, tem a capacidade 
de nos afastar da racionali-
dade devida. Acredito que 
ninguém tem dúvidas que 
CR7 é um dos melhores jo-

É fatal. Aproxima-se a 
época de festas e com ela 
recomeça no espaço mediá-
tico americano a polémi-
ca sobre as palavras a usar 
para desejar a todos umas 
boas festas. A fórmula ori-
ginal entre a maioria que 
vive- com maior ou me-
nor- religiosidade cristã a 
quadra natalícia é o tradi-
cional “Merry Christmas”. 
Com o passar do tempo e a 
maior preocupação entre-
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PORQUE ESTAMOS NO INVERNO….

FALEMOS DE INCÊNDIOS

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

rias “coisas” que me intri-
gam. Uma delas (a primeira) 
é esta: porque é que, com o 
conhecimento científico en-
tretanto adquirido (sim, há 
universidades – Coimbra, 
por exemplo – a estudar, há 
anos, a problemática dos fo-
gos) e com o sistema de pro-
teção civil (que há um quar-
to de século não existia) 
entretanto organizado (com 
3 níveis: municipal, distrital 
e nacional) e com uma pa-
nóplia de meios (técnicos e 
humanos) que quase confi-
gura um exército – porque 
é que, com este conheci-
mento e estes meios, a nos-
sa área ardida (quer a nível 
local, quer a nível nacional) 
não pára de crescer, e nós 
(particularmente nós, entre 
os outros países do sul da 
Europa) não deixamos de 
ser os campeões desta des-
graça? 

Não me venham com a 
lengalenga das “alterações 
climáticas” (que têm, ob-
viamente, a sua quota de 
“culpa”), porque elas, coi-
tadas, embora ajudando à 
propagação do fogo, ainda 
não têm (ou só excecio-
nalmente terão) capacida-
de para o iniciar. Falemos, 
sim, de prevenção (agora) 
e de prontidão (no ataque 
ao fogo, no verão). É aqui, 
nestas duas vertentes, que é 
necessário atuar.

O Plano que a Câmara 
hoje aprovará (e que nortea-
rá a sua atividade nesta ma-
téria nos próximos 10 anos) 
responde pela prevenção. A 

OPINIÃO

prontidão operacional, so-
bretudo a cargo dos nossos 
Bombeiros, é o outro lado 
da questão – e tem a ver 
com a segunda “coisa” que 
me intriga, e que é esta: por-
que é os nossos Bombeiros 
(e todos os Bombeiros do 
nosso país) estão tão bem 
equipados (e tecnicamente 
preparados) para o com-
bate ao incêndio urbano, e 
nem os nossos, nem os das 
outras corporações, estão 
minimamente preparados 
para o combate aos fogos 
rurais, designadamente em 
área florestal?

Há, até, aqui um parado-
xo algo chocante: como os 
Poveiros devem estar lem-
brados, foi sobretudo a po-
pulação das nossas fregue-
sias quem, aqui há uns anos, 
respondendo à campanha 
lançada pelo saudoso Artur 
Cardoso Antunes, contri-
buiu para a angariação dos 
meios financeiros – que a 
Câmara, depois, completou 
– que permitiram a aquisi-
ção da tão desejada escada 
“Magirus”, que sucessivos 
governos prometeram, mas 
que só assim foi possível 
oferecermos aos Bombei-
ros, para que estes possam 
combater incêndios nos ar-
ranha-céus da cidade. Sim, 
na cidade – mas sobretudo 
graças à população das fre-
guesias. (Está explicado o 
paradoxo).

Fiz a pergunta (porque é 
que os Bombeiros não estão 
preparados para o comba-
te aos fogos florestais?) – e 

dou a resposta: - Desde 
logo, e antes demais, porque 
não possuem autotanques 
com capacidade para proje-
ção de água à distância – e, 
por falta desse meio mate-
rial básico, necessitam de 
mais meios humanos (para 
estender mangueira até à 
proximidade das chamas), 
expondo os operacionais a 
situações de risco, porque 
muitas vezes desconhecem 
o terreno (aquilo a que, ago-
ra, os “académicos” do fogo 
chamam “teatro das ope-
rações”…)  e, não raro, são 
vítimas do perigoso “efei-
to-chaminé”, que, gerando 
progressão rápida das cha-
mas, põe em risco a vida de 
quem tanto se aproximou 
do fogo…

Insisto na pergunta: por-
que é que os autotanques 
dos Bombeiros não têm este 
dispositivo, que existe, por 
exemplo, nas cisternas dos 
nossos agricultores? É que, 
se tivessem, bastava o moto-
rista do autotanque para fa-
zer o combate, não necessi-
tava de mais ninguém; logo 
que chegasse ao quartel a 
notícia de um fogo, o mo-
torista avançava para o lo-
cal, não tendo que aguardar 
a chegada de voluntários, 
convocados pela sirene. 
Ganhava-se a “arma” mais 
decisiva para este combate: 
a prontidão no ataque.

Sei do que falo porque, 
vai para 20 anos, testemu-
nhei uma ocorrência que 
confirma, na plenitude, o 
que aqui proponho. À hora 

de almoço de um quente e 
ventoso domingo de Agos-
to, deflagrou (alguém fez 
deflagrar), em matagal mui-
to denso, um incêndio que 
trepava rápido ao encontro 
de uma fila de casas (umas 
20 casas). Avisado da ocor-
rência, o autarca local, que 
de imediato informou os 
Bombeiros, solicitou tam-
bém a intervenção dos agri-
cultores seus conterrâneos 
– que, com os seus potentes 
tratores, e projetando so-
bre as chamas a água (suja 
– não tinham outra) que 
transportavam nas cister-
nas, venceram o fogo, que 
já “lambia” algumas habi-
tações, cujos donos, deses-
perados, desmaiavam…Os 
Bombeiros, que até vieram 
rápido, já chegaram tarde 
face à urgência que a situa-
ção reclamava. Já só parti-
ciparam no rescaldo, com 
os meios que têm e que, 
naquelas concretas circuns-
tâncias, teriam sido incapa-
zes de evitar a tragédia.

Sei, portanto, do que falo 
– e insisto na pergunta, por-
que, embora considere de-
cisiva a prevenção, sei que 
sempre seremos confronta-
dos com a necessidade de 
combater o fogo, mas tam-
bém sei, por experiência 
própria, que o poderemos 
fazer de forma mais pron-
ta, mais eficaz, com menos 
meios humanos e sobretu-
do com menos risco para os 
operacionais.

P.R.

Escrevo esta crónica no 
dia em que, merecidamen-
te (porque fala demais, e 
muitas vezes a despropó-
sito) o nosso Presidente da 
República foi maltratado 
à chegada a Murça, vila 
transmontana que visitou 
a propósito (ou por causa) 
dos incêndios florestais ali 
decorridos no último verão.

E, curiosamente (ou tal-
vez não), neste mesmo dia, 
a nossa Câmara vai debater 
(e, certamente, aprovar), ao 
fim da tarde, o seu (nosso) 
“Plano Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incên-
dios” para a próxima déca-
da (2023-2032).

Pode parecer paradoxal 
que, na fase mais aguda de 
um inverno tão generoso 
em chuva, estejamos a deba-
ter fogos florestais. Mas não 
é, não. Porque é exatamente 
no inverno que se previnem 
os incêndios rurais – no 
verão só se combatem, e é 
bem melhor (porque mais 
barato em termos económi-
cos e ecológicos) evitá-los 
ou minorá-los.

Há, a este propósito, vá-
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SOPA DE LETRAS

DESCOBRE AS SETE DIFERENÇAS

OBSERVA E PREENCHE

VAMOS RESOLVER ESTA CRUZADINHA?
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AS ANEDOTAS
Uma loira encomendou uma pizza e o empregado, no momento que ia 
cortar a pizza, diz:
- Quer que corte em 8 pedaços?
E responde a loira:
- Não! Não! Não! É melhor cortar em 4 porque eu vou comer sozinha e 
8 é muito para mim…

Um corcunda passava junto do cemitério da vila,quando o relógio 
da torre da igreja deu as badaladas da meia-noite. Nesse momento, 
fez-se um clarão,seguiu-se um estrondoso trovão e ouviu-se uma voz 
cavernosa perguntar:
- O que levas nas costas?
Apavorado, o corcunda respondeu:
- Nas costas levo uma ma
- Vou contar até três e a marreca vai desaparecer! - disse a Voz
E lá aconteceu, a voz contou até três e a marreca desapareceu… O agora 
ex-corcunda agradeceu, mas a voz já não lhe respondeu.
No dia seguinte, na roda de amigos, ao contar o milagre, um deles, que 
era coxo, pensou logo na sua oportunidade. Assim, à meia-noite em 
ponto, passou pelo cemitério. Fez-se o clarão, deu-se o trovão e ouviu-
se a voz perguntar-lhe:
- O que levas nas costas?
Surpreendido, o coxo responde:
- Nas costas?!!! Nas costas não levo nada!
- Então, toma lá uma marreca… - E disse-lhe a voz

Um casal foi à Maternidade para a mulher ter um bebé. Assim que 
chegaram, o médico diz-lhes que tinha sido inventada uma máquina 
capaz de transferir uma parte das dores do parto para o pai.
Pergunta-lhes então se estão dispostos a tentar e o � caram ambos 
muito entusiasmados com a ideia. Diz o médico:
- Visto a falta de experiência do marido, vou começar com 10%.
Explica também que 10% das dores já era superior a alguma dor que ele 
tenha tido. Mas no desenrolar do parto o marido sente-se bem e pede 
ao médico para aumentar um bocado a taxa de transferência. O médico 
aumenta então a percentagem para 20. O marido continua a sentir-se 
bem, mas para ter a certeza o médico examina-o.
Tudo bem e decidiram tentar 50%… O marido continuou a sentir-
se extraordinariamente bem. Entusiasmado, e estando obviamente a 
ajudar a mulher, o marido pede ao médico para lhe transferir 100% das 
dores. A mulher teve um bebé saudável, virtualmente sem dores.
Ela e o marido estavam entusiasmadíssimos e, ao chegarem a casa, 
encontraram o carteiro morto no alpendre...
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O TEMPO NA REGIÃO - 29 DEZ. A 4 JANEIRO Pub

 

29 dezembro, quinta

‘Gato das Botas’, 
cinema, às 10h30, no 
Cine-Teatro Garrett

‘Avatar’, cinema, às 
15h30, no Cine-Teatro 
Garrett

Boletim Cultural da Pó-
voa de Varzim – nº54, 
lançamento do livro, 
às 18h, nos Paços do 
Concelho

‘Triângulo da Tristeza’, 
sessão do Cineclube 
Octopus, às 21h45, no 
Cine-Teatro Garrett

A Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim vai mesmo 
tentar travar o funciona-
mento do aterro de Parade-
la. A decisão foi confirmada 
por Aires Pereira no final da 
última reunião do executi-
vo. 

“Face à falta de resposta 
por parte da entidade li-
cenciadora, a Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Nor-
te, e da inação por parte 
da entidade fiscalizadora, a 
Inspeção-Geral da Agricul-
tura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Ter-
ritório”, a autarquia diz-se 
“obrigada a avançar, já no 
início do próximo ano, com 
uma providência cautelar 
para salvaguardar os inte-
resses da população”. 

O edil frisa que o proble-

PROVIDÊNCIA CAUTELAR PARA 
TRAVAR ATERRO JÁ EM JANEIRO

31 dezembro, sábado

Concerto de Ano Novo, 
com  Rui Nova, às 10h, 
no Mercado da Póvoa 

Festa Fim d’Ano, em 
frente ao Casino da Pó-
voa, a partir das 22h30, 
com Quinteto Boémio, 
Banda Swing Brasil e 
DJ Duque

Festa Passagem de 
Ano, junto ao Forte de 
São João, a partir das 
22h, com Orquestra 
Bamba Social e DJ The 
Fucking Bastards 

Festa Passagem de 
Ano, zona ribeirinha de 
Esposende, a partir das 
23h, com Neia Batista e 
DJ Vítor Mon

1 janeiro, domingo

Cerimónia do Dia Mun-
dial da Paz, Cais do 
ISN, a partir das 16h

ma ambiental e de saúde 
pública permanece por re-
solver, recordando “o im-
pacto direto e injustificado 
na qualidade de vida dos 
residentes das freguesias 
de Laundos e Rates”. Aires 
Pereira lamenta que “as en-
tidades se tenham demitido 
da sua responsabilidade” 
e por isso o novo ano vai 
mesmo começar com um 
processo judicial. 

Soube-se agora que o 
IGAMAOT visitou o equi-
pamento da  Resulima em 
agosto passado, mas daí 
nada resultou, alegando 
num ofício enviado à autar-
quia que “não existe legis-
lação específica nacional e/
ou europeia sobre odores”. 
Uma vez que os maus chei-
ros são a principal queixa de 
lanutenses e ratenses, o edil 

Os novos elementos dos 
órgãos sociais do Crédi-
to Agrícola da Póvoa de 
Varzim, Vila do Conde e 
Esposende tomaram posse 
ontem à tarde na sede so-
cial do grupo. O mandato 
vai até 2024 e na liderança 
do Conselho de Adminis-
tração foi confirmado o 
presidente Rui Silva, que 
terá ao lado uma equipa de 
quatro vogais: Celeste San-
tos, José Anjos, Joaquim 
Moreira e Eva Macedo. A 
mesa da Assembleia Ge-
ral é presidida por Antó-
nio Matos (Póvoa), tendo 
António Ferreira (V.Con-
de) como vice-presidente 
e Luís Alves (Esposende) 
como secretário. O Con-
selho Fiscal terá com Ar-

CRÉDITO AGRÍCOLA: NOVA EQUIPA 
TOMA POSSE E PREPARA FUTURO

mandina Moreira como 
presidente, sendo Susana 
Lima e Carlos Costa os vo-
gais.

De manhã decorreu uma 
Assembleia Geral que reu-
niu cerca de 60 associados. 
Na sessão foi aprovado o 

poveiro ironiza que será 
preciso criar um “cheiró-
metro para determinar 
aquilo que o ser humano 
pode suportar”. 

Segundo a edilidade, por 
esta altura deveria ser emi-
tida, ou não, pela CCDR-N 
a licença final de exploração 
do equipamento que trata 

resíduos de seis concelhos 
minhotos. Daí a importân-
cia de avançar este processo 
em tribunal para acelerar a 
resolução de um caso que 
se arrasta e é emergente ser 
resolvido, destacou o verea-
dor socialista João Trocado 
após voltar a questionar so-
bre esta matéria. 

30 dezembro, sexta

‘O verbo fez-se Carne’, 
Concerto de Música 
Sacra, às 21h, na Igreja 
de Mindelo 

plano de atividades para 
2023, sendo de destacar a 
aposta na remodelação de 
algumas agências no pró-
ximo ano, como sucedeu 
recentemente em Balasar. 
Relativamente aos recursos 
humanos do banco tam-

bém haverá uma aposta na 
qualificação e na melhoria 
das condições de trabalho, 
assim como um fortaleci-
mento na relação de pro-
ximidade com os clientes, 
segundo destacou o presi-
dente Rui Silva. 


